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DOCUMENT Nº 1

PRESSUPOST D’INGRESSOS

1

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2020

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

IMPOSTS DIRECTES

7.275.458,28 €

2

IMPOSTS INDIRECTES

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

1.231.119,21 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.697.008,74 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ D’INVERSIONS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

175.000,00 €

66.179,31 €

21.096,00 €

- €

TOTAL

13.465.861,54 €

2

SUBCONCEPTE
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
130.00
TOTAL CAPÍTOL 1

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENTO DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
I.A.E. ACTIVITATS EMPRESARIALS

3

IMPORT
42.380,39 €
4.975.901,87 €
29.209,14 €
980.764,91 €
311.964,68 €
935.237,29 €
7.275.458,28 €

SUBCONCEPTE
290.00
TOTAL CAPÍTOL 2

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

4

IMPORT
175.000,00 €
175.000,00 €

SUBCONCEPTE
302.00
309.00
313.00
313.01
313.03
319.00
319.01
321.00
322.00
325.00
326.00
329.00
331.00
332.00
334.00
335.00
336.00
338.00
339.00
339.01
342.00
342.01
342.02
344.00
344.01
391.00
391.20
391.90
392.10

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
TAXA SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URB. POLÍGONS IND.
TAXA SERVEI CEMENTERI
TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES . COMPLEX POLIESPORTIU
MUNICIPAL.
TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - PISCINA D'ESTIU
TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - CURSOS NATACIÓ
TAXA DE GOSSOS
TAXA UTILITZACIÓ DE LOCALS DESTINATS A SERVEI PÚBLIC
TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES
INGRESSOS PER LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ D’HABITATGES
TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
TAXA SERVEI RETIRADA DE VEHICLES
TAXA LLICENCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
TAXA ENTRADA DE VEHICLES PER DAMUNT DE LES VORERES
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVADA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES
TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL , SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES .OBRES
TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- TAULES I CADIRES
TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- CAIXERS AUTOMÀTICS
TAXA COMPENSACIÓ DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- MERCAT, FESTES ETC.
TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL , SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- FIRA SANT SEBASTIÀ
PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CUTURALS-CURSOS EPA
PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ESCOLA D’ ESTIU
/PASQUA/NADAL
PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -CAMPAMENT D’ESTIU
PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ENTRADES TEATRE
PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ESCOLA TEATRE
MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES
MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
ALTRES MULTES I SANCIONS
RECÀRREC EXECUTIU

5

IMPORT
115.336,92 €
5.088,00 €
9.585,00 €
37.454,01 €
11.091,60 €
581,00 €
601,20 €
14.156,88 €
7.070,74 €
3.088,84 €
36.057,88 €
43.302,88 €
120.610,32 €
257.747,95 €
11.767,60 €
33.694,52 €
1.784,66 €
23.940,00 €
44.069,39 €
19.762,55 €
10.385,00 €
28.232,00 €
15.309,00 €
12.800,00 €
3.640,00 €
28.900,00 €
84.000,00 €
5.900,00 €
9.500,00 €

SUBCONCEPTE
392.11
393.01
396.00
399.00
399.01
399.08
399.09
TOTAL CAPÍTOL 3

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
RECÀRREC D'APREMI
INTERESSOS DE DEMORA
CANON D'URBANITZACIÓ
ALTRES INGRESSOS. GESTIÓ PAPER CARTRÓ I VIDRE
ALTRES INGRESSOS. EDICTES CONTRACTISTES
ALTRES INGRESSOS. SUBHASTA VEDAT
ALTRES INGRESSOS

6

IMPORT
84.200,00 €
43.560,00 €
4.350,00 €
38.849,68 €
2.800,00 €
31.901,59 €
30.000,00 €
1.231.119,21 €

SUBCONCEPTE
420.00
450.01
450.80
461.01
TOTAL CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES GENERALITAT
SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA
ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES DIPUTACIÓ

7

IMPORT
3.814.371,51 €
180.252,00 €
522.133,23 €
180.252,00 €
4.697.008,74 €

SUBCONCEPTE
520.00
550.01
550.02
550.03
550.04
550.06
550.07
551.00
TOTAL CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
INTERESSOS DE DIPÒSITS EN ENTITATS BANCÀRIES
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES QUIOSC PARC DE L'ESTACIÓ
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BAR LLAR DE JUBILAT
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BAR PISCINA D'ESTIU
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PARADES DEL MERCAT
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. ESCOLETA INFANTIL
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
CESSIÓ DE NÍNXOLS

8

IMPORT
266,50 €
2.472,06 €
3.600,00 €
3.810,40 €
17.270,24 €
7.000,00 €
6,11 €
31.754,00 €
66.179,31 €

SUBCONCEPTE
600.00
TOTAL CAPÍTOL 6

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS
ALIENACIÓ DE SOLARS MUNICIPALS

9

IMPORT
0,00 €
0,00 €

SUBCONCEPTE
721.00
TOTAL CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
SUBVENCIONS S.P.E.E.

10

IMPORT
21.096,00 €
21.096,00 €

SUBCONCEPTE
830.00
TOTAL CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
REINTEGRAMENT AVANÇAMENTS CONCEDITS AL PERSONAL

11

IMPORT
- €
- €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2020

13.465.861,54 €

12

DOCUMENT Nº 2

PRESSUPOST DE DESPESES ECONÒMIC-PER PROGRAMES

13

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2020

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES DE PERSONAL

7.200.699,42 €

2

DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS

3.864.983,76 €

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

901.658,80 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

139.754,28 €

6

INVERSIONS REALS

587.731,98 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERES

- €

9

PASSIUS FINANCERS

667.040,01 €

65.993,29 €

38.000,00 €

TOTAL

13.465.861,54 €

14

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
10001 9120
12009 1320
12009 1510
12009 1531
12009 1532
12009 1610
12009 1640
12009 1650
12009 1700
12009 1710
12009 2310
12009 2313
12009 2316
12009 2318
12009 2319
12009 3121
12009 3231
12009 3250
12009 3261
12009 3264
12009 3300
12009 3321
12009 3322
12009 3341
12009 3370
12009 3380
12009 3421
12009 4100
12009 4190
12009 4300

PROJECTE

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

IMPORT

RETRIBUCIONS DEDICACIÓ EXCLUSIVA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES

ÒRGANS DE GOVERN
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
URBANISME
OBRES
VIES PÚBLIQUES
SERVEI D'AIGUA POTABLE
CEMENTERI MUNICIPAL
ENLLUMENAT PÚBLIC
MEDI AMBIENT
PARCS I JARDINS
ASSISTÈNCIA SOCIAL
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
EDUCADOR DE CARRER
AJUDA A LA DEPENDÈNCIA
SERVEI MÈDIC
CENTRES EDUCATIUS
MONITOR DESPERTADOR
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
ANIMADOR CULTURAL
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
ARXIUS
CASA DE LA CULTURA
PONÈNCIA DE JOVENTUT
FESTES POPULARS
POLIESPORTIU MUNICIPAL
CONSELL LOCAL AGRARI
VEDAT DE CAÇA
PROMOCIÓ ECONÒMICA

15

139.856,22 €
500.876,55 €
104.627,82 €
70.269,64 €
19.324,80 €
22.503,98 €
20.228,30 €
26.308,86 €
21.625,38 €
20.962,58 €
133.187,85 €
19.822,50 €
6.540,93 €
32.446,78 €
15.724,29 €
21.625,38 €
68.483,70 €
2.176,32 €
11.292,91 €
36.305,62 €
21.024,42 €
62.951,76 €
19.136,26 €
24.532,72 €
73.536,23 €
23.618,62 €
54.430,74 €
64.199,83 €
10.780,70 €
75.696,26 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
12009 4320
12009 4920
12009 4930
12009 9201
12009 9208
12009 9209
12009 9250
12009 9310
12103 1320
12103 1510
12103 1531
12103 1532
12103 1610
12103 1640
12103 1650
12103 1700
12103 1710
12103 2310
12103 2313
12103 2316
12103 2318
12103 2319
12103 3121
12103 3231
12103 3250
12103 3261
12103 3264
12103 3300
12103 3321
12103 3322
12103 3341

PROJECTE

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

IMPORT

RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
SECRETARIA
TALLER
DEPARTAMENT DE PERSONAL
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
ÀREA ECONÒMICA
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
URBANISME
OBRES
VIES PÚBLIQUES
SERVEI D'AIGUA POTABLE
CEMENTERI MUNICIPAL
ENLLUMENAT PÚBLIC
MEDI AMBIENT
PARCS I JARDINS
ASSISTÈNCIA SOCIAL
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
EDUCADOR DE CARRER
AJUDA A LA DEPENDÈNCIA
SERVEI MÈDIC
CENTRES EDUCATIUS
MONITOR DESPERTADOR
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
ANIMADOR CULTURAL
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
ARXIUS
CASA DE LA CULTURA

16

22.645,92 €
46.512,40 €
14.747,96 €
127.361,06 €
17.752,62 €
64.860,18 €
66.862,14 €
143.773,40 €
802.747,75 €
138.141,07 €
95.141,38 €
23.034,52 €
27.718,35 €
25.187,62 €
41.022,26 €
26.772,76 €
23.034,52 €
125.363,13 €
19.567,39 €
7.436,81 €
28.407,99 €
11.942,36 €
31.536,51 €
67.325,28 €
1.374,28 €
12.191,13 €
39.134,79 €
24.511,26 €
60.573,64 €
19.567,30 €
34.143,61 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
12103 3370
12103 3380
12103 3421
12103 4100
12103 4190
12103 4300
12103 4320
12103 4920
12103 4930
12103 9201
12103 9208
12103 9209
12103 9250
12103 9310
13002 2318
13002 3113
13002 3261
13002 3330
13002 3420
13002 9250
131
2310
131
2318
131
2410
131
2411
131
2411
131
2411
131
2411
131
2412

PROJECTE

1854
1908
1910
1911

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

IMPORT

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131

2413

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131

3261

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

PONÈNCIA DE JOVENTUT
FESTES POPULARS
POLIESPORTIU MUNICIPAL
CONSELL LOCAL AGRARI
VEDAT DE CAÇA
PROMOCIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
SECRETARIA
TALLER
DEPARTAMENT DE PERSONAL
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
ÀREA ECONÒMICA
EDUCADOR DE CARRER
CIUTATS SANES
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
ESCOLA DE TEATRE
PISCINA D'ESTIU
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
ASSISTÈNCIA SOCIAL
EDUCADOR DE CARRER
TALLER OCUPACIÓ
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

17

86.589,77 €
29.229,23 €
81.941,69 €
78.547,00 €
13.094,16 €
86.615,93 €
31.931,76 €
61.207,93 €
14.317,59 €
178.470,88 €
23.272,05 €
82.800,69 €
91.928,73 €
211.810,39 €
20.784,07 €
15.808,12 €
51.590,80 €
6.389,07 €
21.029,86 €
18.692,73 €
50.243,62 €
39.583,20 €
1.400,00 €
10.850,85 €
1.400,00 €
2.880,00 €
1.759,66 €
68.769,07 €
20.000,00 €
13.314,88 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
131
3262
131
3330
131
3370
131
3420
150
1320
151
2210
16000 1320
16000 1510
16000 1531
16000 1532
16000 1610
16000 1640
16000 1650
16000 1700
16000 1710
16000 2210
16000 2310
16000 2313
16000 2316
16000 2318
16000 2319
16000 2410
16000 2411
16000 2411
16000 2412

PROJECTE

1854
1908
1911

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

IMPORT

PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)

16000

2413

QUOTES SOCIALS (S.S)

16000
16000
16000
16000

3113
3121
3231
3250

QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)

PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ
ESCOLA DE TEATRE
PONÈNCIA DE JOVENTUT
PISCINA D'ESTIU
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
PERSONAL ACTIU
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
URBANISME
OBRES
VIES PÚBLIQUES
SERVEI D'AIGUA POTABLE
CEMENTERI MUNICIPAL
ENLLUMENAT PÚBLIC
MEDI AMBIENT
PARCS I JARDINS
PERSONAL ACTIU
ASSISTÈNCIA SOCIAL
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
EDUCADOR DE CARRER
AJUDA A LA DEPENDÈNCIA
TALLER OCUPACIÓ
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL
CIUTATS SANES
SERVEI MÈDIC
CENTRES EDUCATIUS
MONITOR DESPERTADOR

18

3.000,00 €
6.389,07 €
49.431,19 €
5.500,77 €
67.575,10 €
5.000,00 €
425.071,83 €
75.258,35 €
51.349,86 €
13.202,90 €
15.568,92 €
14.078,94 €
20.872,65 €
15.003,42 €
13.639,10 €
1.550,00 €
96.897,14 €
12.210,87 €
4.382,02 €
38.353,09 €
8.673,49 €
1.315,97 €
4.375,60 €
689,38 €
22.693,79 €
6.600,00 €
4.900,52 €
16.480,19 €
42.100,78 €
1.113,11 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
16000 3261
16000 3262
16000 3264
16000 3300
16000 3321
16000 3322
16000 3330
16000 3341
16000 3370
16000 3380
16000 3420
16000 3421
16000 4100
16000 4190
16000 4300
16000 4320
16000 4920
16000 4930
16000 9120
16000 9201
16000 9208
16000 9209
16000 9250
16000 9310
16200 1320
16205 2211
16209

PROJECTE

2210

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

IMPORT

QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
QUOTES SOCIALS (S.S)
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (SEGUR D'ACCIDENTS)
ALTRES DESPESES SOCIALS (PREVENCIÓ RISCOS
LABORALS)

TOTAL CAPÍTOL 1

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
ANIMADOR CULTURAL
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
ARXIUS
ESCOLA DE TEATRE
CASA DE LA CULTURA
PONÈNCIA DE JOVENTUT
FESTES POPULARS
PISCINA D'ESTIU
POLIESPORTIU MUNICIPAL
CONSELL LOCAL AGRARI
VEDAT DE CAÇA
PROMOCIÓ ECONÒMICA
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
ÒRGANS DE GOVERN
SECRETARIA
TALLER
DEPARTAMENT DE PERSONAL
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
ÀREA ECONÒMICA
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
SEGUR. PROTEC. I PROMOCIÓ SOCIAL
PERSONAL ACTIU

27.749,31 €
1.452,30 €
23.386,53 €
14.116,06 €
38.362,28 €
11.998,10 €
4.089,00 €
18.189,66 €
66.149,06 €
16.398,82 €
8.334,51 €
42.275,45 €
44.251,52 €
7.401,21 €
50.481,34 €
17.110,10 €
33.393,30 €
9.010,32 €
45.523,20 €
94.807,90 €
12.717,65 €
45.774,87 €
55.019,91 €
110.230,97 €
3.000,00 €
3.454,93 €
22.000,00 €
7.200.699,42 €
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APLICACIÓ
PRESSUPOST.
202
3322
202
9203
203
9202
204
1320
210
1532
210
1600
210
1650
210
1710
212
1640
212
3231
212
3379
212
3421
212
4312
212
4320
212
9203
213
1320
213
1650
213
1710
213
3420
213
3421
213
9202
214
1320
214
1532
216
2411
216
4920
219

1330

22000
22000
22002
22100

3347
9202
4911
1330

CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS
ARRENDAMENT EDIFICI
ARRENDAMENT EDIFICI (MAGATZEM)
ARRENDAMENT FINANCER MAQUINARIA
ARRENDAMENT FINANCER VEHICLES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.
REPAR. MANTENI. I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT
MATER.
MATERIAL OFICINA
MATERIAL OFICINA
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)

ARXIUS
EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINES MUNICIPALS
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
VIES PÚBLIQUES
CLAVEGUERAM I VESSAMENT D'AIGÜES (PLUVIALS)
ENLLUMENAT PÚBLIC
PARCS I JARDINS
CEMENTERI MUNICIPAL
CENTRES EDUCATIUS
CENTRE TERCERA EDAT
POLIESPORTIU MUNICIPAL
MERCAT MUNICIPAL
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
EDIFICIS MUNICIPALS
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
ENLLUMENAT PÚBLIC
PARCS I JARDINS
PISCINA D'ESTIU
POLIESPORTIU MUNICIPAL
OFICINES MUNICIPALS
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
VIES PÚBLIQUES
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
CONTROL DEL TRÀNSIT
PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ
OFICINES MUNICIPALS
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
CONTROL DEL TRÀNSIT
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IMPORT
12.000,00 €
23.964,00 €
43.600,39 €
24.117,72 €
32.716,52 €
8.004,17 €
11.612,50 €
202.739,76 €
3.523,08 €
35.889,02 €
2.181,80 €
5.527,11 €
2.630,00 €
1.000,00 €
65.380,77 €
1.000,00 €
10.344,00 €
3.000,00 €
23.749,16 €
5.350,45 €
15.374,50 €
3.410,88 €
12.971,38 €
2.613,60 €
19.000,00 €
8.286,45 €
500,00 €
39.115,12 €
3.000,00 €
1.116,24 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
22100 1640
22100 1650
22100 3110
22100 3231
22100 3379
22100 3421
22100 4312
22100 9202
22101 9202
22102 3231
22103 1320
22103 1531
22103 3421
22104 1320
22104 1531
22106 1320
22199 1320
22199 1330
22199 1710
22199 2410
22199 2412
22199 4320
22200 9202
224
9206
22601 9120
22601 9123
22602 4911
22604 9205
22699 1320
22699 1531
22699 1532

CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SUBMINISTRES (MATERIAL SANITARI I DESINFEC.)
SUBMINISTRES E. ELÈCTRICA
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SUBMINISTRES (AIGUA)
SUBMINISTRES GAS
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
VESTUARI
VESTUARI
PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
ALTRES SUBMINISTRES
ALTRES SUBMINISTRES
ALTRES SUBMINISTRES
ALTRES SUBMINISTRES
ALTRES SUBMINISTRES
ALTRES SUBMINISTRES
SERVEI DE COMUNICACIONS
CONTRACTE SEGUR
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
MARKETING I PUBLICITAT
DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES (PLA D'EMERGÈNCIA SOCIAL)

CEMENTERI MUNICIPAL
ENLLUMENAT PÚBLIC
MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS
CENTRES EDUCATIUS
CENTRE TERCERA EDAT
POLIESPORTIU MUNICIPAL
MERCAT MUNICIPAL
OFICINES MUNICIPALS
OFICINES MUNICIPALS
CENTRES EDUCATIUS
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
OBRES
POLIESPORTIU MUNICIPAL
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
OBRES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
CONTROL DEL TRÀNSIT
PARCS I JARDINS
TALLER OCUPACIÓ
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
OFICINES MUNICIPALS
BENS MUNICIPALS
ÒRGANS DE GOVERN
FALLERES MAJORS
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
OBRES
VIES PÚBLIQUES
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IMPORT
2.213,64 €
137.312,59 €
1.000,00 €
27.500,00 €
13.812,36 €
43.036,92 €
6.400,00 €
88.646,16 €
5.138,64 €
70.207,68 €
11.550,36 €
14.910,00 €
2.000,00 €
9.269,10 €
3.000,00 €
9.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
9.872,70 €
15.000,00 €
15.000,00 €
2.200,00 €
124.344,24 €
47.124,09 €
9.745,00 €
3.000,00 €
9.035,39 €
4.840,00 €
5.500,00 €
4.752,00 €
34.868,87 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
22699 1710

CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS

22699

1721

22699
22699
22699
22699

2310
2313
2315
2316

DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES (AIGÜES RESIDUALS, CONTENIDOR
RESIDUS PORT)
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES

22699

2317

DESPESES DIVERSES

22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699

2318
3113
3200
3261
3270
3321
3330
3331
3340
3344
3346
3347
3371
3372
3374
3379
3380
3410
4100
4101
4190
4300

DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES (CRONISTA)
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES

PARCS I JARDINS

IMPORT
5.827,88 €

PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

41.498,66 €

ASSISTÈNCIA SOCIAL
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
INTERVENCIÓ, PREVENCIÓ, INSERCIÓ SOCIAL I
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
EDUCADOR DE CARRER
CIUTATS SANES
PONÈNCIA D'EDUCACIÓ
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
BENESTAR ANIMAL
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
ESCOLA DE TEATRE
PROJECCIONS I REPRESENTACIONS TEATRALS
PONÈNCIA DE CULTURA
PROJECTES CULTURALS EUROPEUS
CRONISTA
PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ
PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
CAMPANYES TEMPS LLIURE, CAMPAMENT I ESCOLES
PONÈNCIA DE PROJECTES EUROPEUS
CENTRE TERCERA EDAT
FESTES POPULARS
PONÈNCIA D'ESPORTS
CONSELL LOCAL AGRARI
AGRICULTURA
VEDAT DE CAÇA
PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
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22.480,52 €
3.980,95 €
6.850,00 €
10.000,00 €
2.652,19 €
8.361,25 €
1.635,30 €
8.000,00 €
42.551,46 €
40.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €
21.034,00 €
10.000,00 €
16.573,00 €
212.270,17 €
10.000,00 €
10.277,52 €
5.000,00 €
1.512,00 €
15.000,00 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
22699 4311
22699 4911
22699 4930
22699 9207
22699 9208
22708 9320
22799 1331
22799 1621
22799 1630
22799

1721

22799

2311

22799

2312

22799
22799
22799
22799

2411
3111
3112
3261

22799

3420

22799
22799

4320
4911

22799

4920

22799
22799
22799
22799
22799
23002

9200
9201
9203
9205
9310
9200

CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
DESPESES DIVERSES
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GRUA)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GESTIÓ
D'ENDERROCS)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA
NUTRICIONAL D'ESTIU)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMES
MENJAR A CASA I MAJOR A CASA)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (FORMACIÓ)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (VIGILÀNCIA,
SOCORRISTES, MONITORS, INFERMERIA)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA
INFORMÀTIC)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
DIETES DEL PERSONAL

FIRA SANT SEBASTIÀ
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
JUTJAT
TALLER
RECAPTACIÓ TRIBUTS
RECOLLIDA DE VEHICLES
RECOLLIDA DE RESIDUS
NETEJA VIARIA
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

IMPORT
67.000,00 €
9.500,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
5.500,00 €
191.438,58 €
40.000,00 €
352.000,00 €
393.168,79 €
5.000,00 €

EMERGÈNCIA SOCIAL

14.967,65 €

ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA

65.952,38 €

PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
SALUT PÚBLICA
DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

10.000,00 €
68.000,00 €
35.600,00 €
5.151,99 €

PISCINA D'ESTIU

38.000,00 €

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

39.025,28 €
12.962,88 €

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

49.000,00 €

SERVEIS GENERALS
SECRETARIA
EDIFICIS MUNICIPALS
ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA
ÀREA ECONÒMICA
SERVEIS GENERALS
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648,34 €
13.511,67 €
397.485,60 €
40.535,00 €
2.190,06 €
500,00 €

APLICACIÓ
CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS
PRESSUPOST.
23120 9200 DESPESES LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL
SERVEIS GENERALS
233
9120 ASSISTÈNCIES
ÒRGANS DE GOVERN
TOTAL CAPÍTOL 2
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IMPORT
500,00 €
102.842,28 €
3.864.983,76 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.

310
0112 INTERESSOS PRÉSTECS
359
9340 ALTRES DESPESES FINANCERES
TOTAL CAPÍTOL 3

CAPÍTOL 3 INTERESSOS
OPERACIONS FINANCERES
ENTITATS FINANCERES
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IMPORT
64.993,29 €
1.000,00 €
65.993,29 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

410

3265

APORTACIONS I SUBVENCIONS

O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA

463

9430

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS

TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

466

9420

467

3370

467

3410

472
479

3422
3340

480

2311

480

3263

481

1510

481
481
482
483
485
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489

3262
3266
3263
2311
2311
2311
2314
2315
3200
3340
3379
3380
3410
4330
4911

APORTACIONS I SUBVENCIONS (FEDERACIONS DE
MUNICIPIS)
APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS (CONSORCI
XARXA JOVES.NET I ALTRES)
APORTACIONS I SUBVENCIONS (CONSORCIS
ESPORTSHORTA)
SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS
SUBVENCIÓ PRODUCCIONS MUSICALS I AUDIOVISUALS
AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIÓ BENÈFICA (AJUDES NO
PERIÒDIQUES)
AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIONS BENÈFIQUES
PREMIS I BEQUES (CONCURS PROJECTE PARC DE
L'ESTACIÓ)
PREMIS I BEQUES
PREMIS I BEQUES
SUPORT A LA COMPENSACIÓ SOCIAL EDUCATIVA
POBRESA ENERGÈTICA
AJUDES D'ALIMENTACIÓ PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
APORTACIONS I SUBVENCIONS

IMPORT
240.146,24 €
26.681,79 €

TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS

6.763,77 €

PONÈNCIA DE JOVENTUT

2.000,00 €

PONÈNCIA D'ESPORTS

3.000,00 €

PISCINA COBERTA
PONÈNCIA DE CULTURA

82.057,00 €
3.000,00 €

EMERGÈNCIA SOCIAL

70.000,00 €

PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA

10.000,00 €

URBANISME

10.000,00 €

PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ
PROMOCIÓ EDUCATIVA
PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
EMERGÈNCIA SOCIAL
EMERGÈNCIA SOCIAL
EMERGÈNCIA SOCIAL (CÀRITAS)
ENTITATS NO LUCRATIVES
DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT
PONÈNCIA D'EDUCACIÓ
PONÈNCIA DE CULTURA
CENTRE TERCERA EDAT
FESTES POPULARS
PONÈNCIA D'ESPORTS
PROMOCIÓ EMPRESARIAL
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
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70.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
17.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
10.500,00 €
2.000,00 €
3.200,00 €
44.050,00 €
10.000,00 €
21.060,00 €
130.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST
489
9121 APORTACIONS I SUBVENCIONS
TOTAL CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
GRUPS POLÍTICS
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IMPORT
28.200,00 €
901.658,80 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST

CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

500
9290 FONS DE CONTINGÈNCIA DE EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPREVISTOS Y FUNCIONS NO CLASSIFICADES
TOTAL CAPÍTOL 5
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IMPORT
139.754,28 €
139.754,28 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
600
1510
609
1640
609
1710
609
1710
609
4121
609
4140

PROJECT
E

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

609

4320

609
619
619
619
619
619
619
619

4540
1532
1532
1532
1640
1700
1710
2412

ADQUISICIÓ TERRENYS PARC DE LES ERES I CEMENTERI
AMPLIACIÓ NÍNXOLS
CONSTRUCCIÓ PARC PÚBLIC
ADQUISICIÓ ARBRES
ALTRES INVERSIONS
HORT SOCIAL II ACTUACIÓ
PROGRAMA ACCESSIBILITAT PERSONES AMB
DISCAPACITAT
ALTRES INVERSIONS
PAVIMENTACIÓ MITJANA AV ALACANT
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIONS
PLA DE MOBILITAT URBANA-SENYALITZACIÓ VIAL
REPARACIÓ I NETEJA COBERTES CEMENTERI VELL
MILLORA DE LA RAMPA DEL PORT (GALP)
RENOVACIÓ DE JOCS INFANTILS I DE MOBILIARI URBÀ
CONDICIONAMENT ESPAIS PÚBLICS

619

3360

REUBICACIÓ ESTÀTUA DEL LLAURADOR

619

3421

619
622

4220
3410

622

3421

623
623
623
623
623
624

1320
3375
3410
3422
9208
9208

1020

1840

FINALITZACIÓ OBRA PAVIMENT ESPORTIU I AMPLIACIÓ
DELS CARRERS PISTA ATLETISME OBRA 920 (SOM 20182019)
INVERSIONS POLÍGONS
CIRCUITS D'ENTRENAMENT
REPARACIÓ CAMP FUTBOL 8: BARANA,
CONDICIONAMENT GESPA I ASPERSORS
ARMES POLICIA
PÈRGOLA MÉS BANCS
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MAQUINARIA TALLER
VEHICLE TALLER
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URBANISME
CEMENTERI MUNICIPAL
PARCS I JARDINS
PARCS I JARDINS
CASA FIGUERO
DESENVOLUPAMENT RURAL
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
CAMINS RURALS
VIES PÚBLIQUES
VIES PÚBLIQUES
VIES PÚBLIQUES
CEMENTERI MUNICIPAL
MEDI AMBIENT
PARCS I JARDINS
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC
POLIESPORTIU MUNICIPAL

IMPORT
48.500,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
17.061,11 €
4.000,00 €
1.000,00 €
21.430,78 €
20.000,00 €
16.912,47 €
1,00 €
10.000,00 €
6.125,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
1.279,62 €

INDUSTRIA
PONÈNCIA D'ESPORTS

50.000,00 €
15.000,00 €

POLIESPORTIU MUNICIPAL

16.800,00 €

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
PAELLERS
PONÈNCIA D'ESPORTS
PISCINA COBERTA
TALLER
TALLER

2.500,00 €
20.000,00 €
12.800,00 €
30.000,00 €
1,00 €
1,00 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.
625
1621
625
2316
625
3322
625
3371
626
4920
626
4921
627
3321
627
4500
632
3231
632
3379
632
9203
632
9330
641

PROJECT
E

1521

681
1510
TOTAL CAPÍTOL 6

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
CONTENIDORS
MOBILIARI
PRESTATGERIES
MOBILIARI
PLA MODERNITZACIÓ. E-GOVERN
EQUIPAMENT INFORMÀTIC
ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S
PROJECTES
INVERSIONS COL·LEGIS
REPARACIONS EDIFICI
MARINA D'OR
REFORMA FAÇANA BIBLIOTECA

RECOLLIDA DE RESIDUS
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
ARXIUS
PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
SISTEMES TIC
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
PROJECTES, DIRECCIONS D'OBRES I LLICÈNCIES
CENTRES EDUCATIUS
CENTRE TERCERA EDAT
EDIFICIS MUNICIPALS
GESTIÓ DEL PATRIMONI
PROMOCIÓ I GESTIÓ DE VIVENDA DE PROTECCIÓ
PÚBLICA
URBANISME

CONSULTA VIVENDA PROTEGIDA
QUOTES D'URBANITZACIÓ
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IMPORT
7.000,00 €
100,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
15.000,00 €
12.119,31 €
2.000,00 €
37.260,00 €
16.000,00 €
6.000,00 €
1.913,42 €
6.000,00 €
3.000,00 €
45.927,27 €
587.731,98 €

APLICACIÓ
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PRESSUPOST
710
3265 APORTACIONS I SUBVENCIONS PER A INVERSIONS
O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA
772
3422 SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS
PISCINA COBERTA
789
3340 APORTACIONS I SUBVENCIONS DE CAPITAL
PONÈNCIA DE CULTURA
TOTAL CAPÍTOL 7
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IMPORT
3.000,00 €
31.500,00 €
3.500,00 €
38.000,00 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

913
0112 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI
TOTAL CAPÍTOL 9

OPERACIONS FINANCERES
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IMPORT
667.040,01 €
667.040,01 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2020

13.465.861,54 €

33

DOCUMENT Nº 3

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES-ECONÒMIC

34

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2020 (PER PROGRAMES)
ÀREA DE
DESPESA
0

DENOMINACIÓ
DEUTE PÚBLIC

IMPORT
732.033,30 €

1

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

4.400.202,24 €

2

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

1.204.401,88 €

3

PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

3.053.609,33 €

4

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

1.106.359,50 €

9

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

2.969.255,29 €

TOTAL

13.465.861,54 €
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PROG ECO
ÀREA DE DESPESA 0 DEUTE PÚBLIC
0112 310
INTERESSOS PRÉSTECS
OPERACIONS FINANCERES
0112 913
AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0
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IMPORT
64.993,29 €
667.040,01 €
732.033,30 €

PROG
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320

ECO
12009
12103
150
16000
16200
204
213
214
22103
22104
22106
22199
22699
623

1330

219

1330
1330
1331
1510
1510
1510

22100
22199
22799
12009
12103
16000

1510

481

1510
1510

600
681

1521

641

1531
1531
1531
1531

12009
12103
16000
22103

ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
QUOTES SOCIALS (S.S)
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
ARRENDAMENT FINANCER VEHICLES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
COMBUSTIBLE
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
VESTUARI
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
ALTRES SUBMINISTRES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
DESPESES DIVERSES
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
ARMES POLICIA
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
REPAR. MANTENI. I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT
CONTROL DEL TRÀNSIT
MATER.
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
CONTROL DEL TRÀNSIT
ALTRES SUBMINISTRES
CONTROL DEL TRÀNSIT
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GRUA)
RECOLLIDA DE VEHICLES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
URBANISME
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
URBANISME
QUOTES SOCIALS (S.S)
URBANISME
PREMIS I BEQUES (CONCURS PROJECTE PARC DE
URBANISME
L'ESTACIÓ)
ADQUISICIÓ TERRENYS PARC DE LES ERES I CEMENTERI
URBANISME
QUOTES D'URBANITZACIÓ
URBANISME
PROMOCIÓ I GESTIÓ DE VIVENDA DE PROTECCIÓ
CONSULTA VIVENDA PROTEGIDA
PÚBLICA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
OBRES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
OBRES
QUOTES SOCIALS (S.S)
OBRES
COMBUSTIBLE
OBRES
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IMPORT
500.876,55 €
802.747,75 €
67.575,10 €
425.071,83 €
3.000,00 €
24.117,72 €
1.000,00 €
3.410,88 €
11.550,36 €
9.269,10 €
9.000,00 €
2.000,00 €
5.500,00 €
2.500,00 €
8.286,45 €
1.116,24 €
1.500,00 €
40.000,00 €
104.627,82 €
138.141,07 €
75.258,35 €
10.000,00 €
48.500,00 €
45.927,27 €
3.000,00 €
70.269,64 €
95.141,38 €
51.349,86 €
14.910,00 €

PROG
1531
1531
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1600
1610
1610
1610
1621
1621
1630
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1700

ECO
22104
22699
12009
12103
16000
210
214
22699
619
619
619
210
12009
12103
16000
22799
625
22799
12009
12103
16000
212
22100
609
619
12009
12103
16000
210
213
22100
12009

ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
VESTUARI
OBRES
DESPESES DIVERSES
OBRES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
VIES PÚBLIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
VIES PÚBLIQUES
QUOTES SOCIALS (S.S)
VIES PÚBLIQUES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
VIES PÚBLIQUES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES
VIES PÚBLIQUES
DESPESES DIVERSES (PLA D'EMERGÈNCIA SOCIAL)
VIES PÚBLIQUES
PAVIMENTACIÓ MITJANA AV ALACANT
VIES PÚBLIQUES
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIONS
VIES PÚBLIQUES
PLA DE MOBILITAT URBANA-SENYALITZACIÓ VIAL
VIES PÚBLIQUES
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
CLAVEGUERAM I VESSAMENT D'AIGÜES (PLUVIALS)
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SERVEI D'AIGUA POTABLE
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
SERVEI D'AIGUA POTABLE
QUOTES SOCIALS (S.S)
SERVEI D'AIGUA POTABLE
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
RECOLLIDA DE RESIDUS
CONTENIDORS
RECOLLIDA DE RESIDUS
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
NETEJA VIARIA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CEMENTERI MUNICIPAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
CEMENTERI MUNICIPAL
QUOTES SOCIALS (S.S)
CEMENTERI MUNICIPAL
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
CEMENTERI MUNICIPAL
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
CEMENTERI MUNICIPAL
AMPLIACIÓ NÍNXOLS
CEMENTERI MUNICIPAL
REPARACIÓ I NETEJA COBERTES CEMENTERI VELL
CEMENTERI MUNICIPAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
ENLLUMENAT PÚBLIC
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
ENLLUMENAT PÚBLIC
QUOTES SOCIALS (S.S)
ENLLUMENAT PÚBLIC
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
ENLLUMENAT PÚBLIC
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
ENLLUMENAT PÚBLIC
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
ENLLUMENAT PÚBLIC
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
MEDI AMBIENT
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IMPORT
3.000,00 €
4.752,00 €
19.324,80 €
23.034,52 €
13.202,90 €
32.716,52 €
12.971,38 €
34.868,87 €
20.000,00 €
16.912,47 €
1,00 €
8.004,17 €
22.503,98 €
27.718,35 €
15.568,92 €
352.000,00 €
7.000,00 €
393.168,79 €
20.228,30 €
25.187,62 €
14.078,94 €
3.523,08 €
2.213,64 €
30.000,00 €
10.000,00 €
26.308,86 €
41.022,26 €
20.872,65 €
11.612,50 €
10.344,00 €
137.312,59 €
21.625,38 €

PROG
1700
1700
1700
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710

ECO
12103
16000
619
12009
12103
16000
210
213
22199
22699
609
609
619

ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
MEDI AMBIENT
QUOTES SOCIALS (S.S)
MEDI AMBIENT
MILLORA DE LA RAMPA DEL PORT (GALP)
MEDI AMBIENT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PARCS I JARDINS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PARCS I JARDINS
QUOTES SOCIALS (S.S)
PARCS I JARDINS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
PARCS I JARDINS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
PARCS I JARDINS
ALTRES SUBMINISTRES
PARCS I JARDINS
DESPESES DIVERSES
PARCS I JARDINS
CONSTRUCCIÓ PARC PÚBLIC
PARCS I JARDINS
ADQUISICIÓ ARBRES
PARCS I JARDINS
RENOVACIÓ DE JOCS INFANTILS I DE MOBILIARI URBÀ
PARCS I JARDINS
DESPESES DIVERSES (AIGÜES RESIDUALS, CONTENIDOR
1721
22699
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
RESIDUS PORT)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GESTIÓ
1721
22799
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
D'ENDERROCS)
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1
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IMPORT
26.772,76 €
15.003,42 €
6.125,00 €
20.962,58 €
23.034,52 €
13.639,10 €
202.739,76 €
3.000,00 €
9.872,70 €
5.827,88 €
30.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
41.498,66 €
5.000,00 €
4.400.202,24 €

PROG
2210
2210

PROJECTE

ECO
151
16000

2210

16209

2211
2310
2310
2310
2310
2310

16205
12009
12103
131
16000
22699

2311

22799

2311

480

2311
2311
2311

483
485
489

2312

22799

2313
2313
2313
2313
2314
2315
2315
2316
2316
2316
2316
2316

12009
12103
16000
22699
489
22699
489
12009
12103
16000
22699
625

ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
GRATIFICACIONS
PERSONAL ACTIU
QUOTES SOCIALS (S.S)
PERSONAL ACTIU
ALTRES DESPESES SOCIALS (PREVENCIÓ RISCOS
PERSONAL ACTIU
LABORALS)
DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (SEGUR D'ACCIDENTS) SEGUR. PROTEC. I PROMOCIÓ SOCIAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
ASSISTÈNCIA SOCIAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
ASSISTÈNCIA SOCIAL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
ASSISTÈNCIA SOCIAL
QUOTES SOCIALS (S.S)
ASSISTÈNCIA SOCIAL
DESPESES DIVERSES
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA
EMERGÈNCIA SOCIAL
NUTRICIONAL D'ESTIU)
AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIÓ BENÈFICA (AJUDES NO
EMERGÈNCIA SOCIAL
PERIÒDIQUES)
POBRESA ENERGÈTICA
EMERGÈNCIA SOCIAL
AJUDES D'ALIMENTACIÓ PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
APORTACIONS I SUBVENCIONS
EMERGÈNCIA SOCIAL (CÀRITAS)
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMES
ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA
MENJAR A CASA I MAJOR A CASA)
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
QUOTES SOCIALS (S.S)
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
DESPESES DIVERSES
PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
APORTACIONS I SUBVENCIONS
ENTITATS NO LUCRATIVES
DESPESES DIVERSES
DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT
APORTACIONS I SUBVENCIONS
DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
QUOTES SOCIALS (S.S)
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
DESPESES DIVERSES
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
MOBILIARI
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
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IMPORT
5.000,00 €
1.550,00 €
22.000,00 €
3.454,93 €
133.187,85 €
125.363,13 €
50.243,62 €
96.897,14 €
1.500,00 €
14.967,65 €
70.000,00 €
17.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
65.952,38 €
19.822,50 €
19.567,39 €
12.210,87 €
5.000,00 €
10.500,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
6.540,93 €
7.436,81 €
4.382,02 €
2.000,00 €
100,00 €

PROG

PROJECTE

ECO

2317

22699

2318
2318
2318
2318
2318
2318
2319
2319
2319
2410
2410
2410
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2412
2412
2412
2412

12009
12103
13002
131
16000
22699
12009
12103
16000
131
16000
22199
131
131
131
131
16000
16000
216
22799
131
16000
22199
619

1854
1854

1908
1910
1911
1908
1911

2413

131

2413

16000

ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
INTERVENCIÓ, PREVENCIÓ, INSERCIÓ SOCIAL I
DESPESES DIVERSES
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
EDUCADOR DE CARRER
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
EDUCADOR DE CARRER
PERSONAL LABORAL FIX
EDUCADOR DE CARRER
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
EDUCADOR DE CARRER
QUOTES SOCIALS (S.S)
EDUCADOR DE CARRER
DESPESES DIVERSES
EDUCADOR DE CARRER
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
AJUDA A LA DEPENDÈNCIA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
AJUDA A LA DEPENDÈNCIA
QUOTES SOCIALS (S.S)
AJUDA A LA DEPENDÈNCIA
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
TALLER OCUPACIÓ
QUOTES SOCIALS (S.S)
TALLER OCUPACIÓ
ALTRES SUBMINISTRES
TALLER OCUPACIÓ
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
QUOTES SOCIALS (S.S)
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
QUOTES SOCIALS (S.S)
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
QUOTES SOCIALS (S.S)
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
ALTRES SUBMINISTRES
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
CONDICIONAMENT ESPAIS PÚBLICS
PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL
PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
FUNCIONAL
PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT
QUOTES SOCIALS (S.S)
FUNCIONAL

TOTAL ÀREA DE DESPESA 2

IMPORT
22.480,52 €
32.446,78 €
28.407,99 €
20.784,07 €
39.583,20 €
38.353,09 €
3.980,95 €
15.724,29 €
11.942,36 €
8.673,49 €
1.400,00 €
1.315,97 €
15.000,00 €
10.850,85 €
1.400,00 €
2.880,00 €
1.759,66 €
4.375,60 €
689,38 €
2.613,60 €
10.000,00 €
68.769,07 €
22.693,79 €
15.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
6.600,00 €
1.204.401,88 €
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PROG
3110
3111
3112
3113
3113
3113
3121
3121
3121
3200
3200
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3250
3250
3250
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3262
3262
3262
3263

PROJECTE

ECO
22100
22799
22799
13002
16000
22699
12009
12103
16000
22699
489
12009
12103
16000
212
22100
22102
632
12009
12103
16000
12009
12103
13002
131
16000
22699
22799
131
16000
481
480

ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
SUBMINISTRES (MATERIAL SANITARI I DESINFEC.)
MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
SALUT PÚBLICA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ
PERSONAL LABORAL FIX
CIUTATS SANES
QUOTES SOCIALS (S.S)
CIUTATS SANES
DESPESES DIVERSES
CIUTATS SANES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SERVEI MÈDIC
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
SERVEI MÈDIC
QUOTES SOCIALS (S.S)
SERVEI MÈDIC
DESPESES DIVERSES
PONÈNCIA D'EDUCACIÓ
APORTACIONS I SUBVENCIONS
PONÈNCIA D'EDUCACIÓ
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CENTRES EDUCATIUS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
CENTRES EDUCATIUS
QUOTES SOCIALS (S.S)
CENTRES EDUCATIUS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
CENTRES EDUCATIUS
SUBMINISTRES E. ELÈCTRICA
CENTRES EDUCATIUS
SUBMINISTRES GAS
CENTRES EDUCATIUS
INVERSIONS COL·LEGIS
CENTRES EDUCATIUS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
MONITOR DESPERTADOR
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
MONITOR DESPERTADOR
QUOTES SOCIALS (S.S)
MONITOR DESPERTADOR
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
PERSONAL LABORAL FIX
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
QUOTES SOCIALS (S.S)
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
DESPESES DIVERSES
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (FORMACIÓ)
CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ
QUOTES SOCIALS (S.S)
PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ
PREMIS I BEQUES
PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ
AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIONS BENEFIQUES
PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
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IMPORT
1.000,00 €
68.000,00 €
35.600,00 €
15.808,12 €
4.900,52 €
6.850,00 €
21.625,38 €
31.536,51 €
16.480,19 €
10.000,00 €
3.200,00 €
68.483,70 €
67.325,28 €
42.100,78 €
35.889,02 €
27.500,00 €
70.207,68 €
16.000,00 €
2.176,32 €
1.374,28 €
1.113,11 €
11.292,91 €
12.191,13 €
51.590,80 €
13.314,88 €
27.749,31 €
2.652,19 €
5.151,99 €
3.000,00 €
1.452,30 €
70.000,00 €
10.000,00 €

PROG
3263
3264
3264
3264
3265
3265
3266
3270
3300
3300
3300
3321
3321
3321
3321
3321
3322
3322
3322
3322
3322
3330
3330
3330
3330
3331
3340
3340
3340
3340
3341
3341

PROJECTE

ECO
482
12009
12103
16000
410
710
481
22699
12009
12103
16000
12009
12103
16000
22699
627
12009
12103
16000
202
625
13002
131
16000
22699
22699
22699
479
489
789
12009
12103

ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
SUPORT A LA COMPENSACIÓ SOCIAL EDUCATIVA
PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
QUOTES SOCIALS (S.S)
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
APORTACIONS I SUBVENCIONS
O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA
APORTACIONS I SUBVENCIONS PER A INVERSIONS
O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA
PREMIS I BEQUES
PROMOCIÓ EDUCATIVA
DESPESES DIVERSES
BENESTAR ANIMAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
ANIMADOR CULTURAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
ANIMADOR CULTURAL
QUOTES SOCIALS (S.S)
ANIMADOR CULTURAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
QUOTES SOCIALS (S.S)
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
DESPESES DIVERSES
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
ARXIUS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
ARXIUS
QUOTES SOCIALS (S.S)
ARXIUS
ARRENDAMENT EDIFICI
ARXIUS
PRESTATGERIES
ARXIUS
PERSONAL LABORAL FIX
ESCOLA DE TEATRE
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
ESCOLA DE TEATRE
QUOTES SOCIALS (S.S)
ESCOLA DE TEATRE
DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)
ESCOLA DE TEATRE
DESPESES DIVERSES
PROJECCIONS I REPRESENTACIONS TEATRALS
DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)
PONÈNCIA DE CULTURA
SUBVENCIÓ PRODUCCIONS MUSICALS I AUDIOVISUALS
PONÈNCIA DE CULTURA
APORTACIONS I SUBVENCIONS
PONÈNCIA DE CULTURA
APORTACIONS I SUBVENCIONS DE CAPITAL
PONÈNCIA DE CULTURA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CASA DE LA CULTURA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
CASA DE LA CULTURA
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IMPORT
12.000,00 €
36.305,62 €
39.134,79 €
23.386,53 €
240.146,24 €
3.000,00 €
20.000,00 €
8.361,25 €
21.024,42 €
24.511,26 €
14.116,06 €
62.951,76 €
60.573,64 €
38.362,28 €
1.635,30 €
2.000,00 €
19.136,26 €
19.567,30 €
11.998,10 €
12.000,00 €
6.000,00 €
6.389,07 €
6.389,07 €
4.089,00 €
8.000,00 €
42.551,46 €
40.000,00 €
3.000,00 €
44.050,00 €
3.500,00 €
24.532,72 €
34.143,61 €

PROG
3341
3344
3346
3347
3347

PROJECTE

ECO
16000
22699
22699
22000
22699

3360

619

3370
3370
3370
3370

12009
12103
131
16000

3370

467

3371
3371
3372
3374
3375
3379
3379
3379
3379
3379
3380
3380
3380
3380
3380
3410

22699
625
22699
22699
623
212
22100
22699
489
632
12009
12103
16000
22699
489
22699

3410

467

3410

489

ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
QUOTES SOCIALS (S.S)
CASA DE LA CULTURA
DESPESES DIVERSES
PROJECTES CULTURALS EUROPEUS
DESPESES DIVERSES (CRONISTA)
CRONISTA
MATERIAL OFICINA
PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ
DESPESES DIVERSES
PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ
ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI
REUBICACIÓ ESTÀTUA DEL LLAURADOR
HISTORICOARTÍSTIC
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PONÈNCIA DE JOVENTUT
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PONÈNCIA DE JOVENTUT
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PONÈNCIA DE JOVENTUT
QUOTES SOCIALS (S.S)
PONÈNCIA DE JOVENTUT
APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS (CONSORCI
PONÈNCIA DE JOVENTUT
XARXA JOVES.NET I ALTRES)
DESPESES DIVERSES
PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
MOBILIARI
PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
DESPESES DIVERSES
CAMPANYES TEMPS LLIURE, CAMPAMENT I ESCOLES
DESPESES DIVERSES
PONÈNCIA DE PROJECTES EUROPEUS
PÈRGOLA MÉS BANCS
PAELLERS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
CENTRE TERCERA EDAT
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
CENTRE TERCERA EDAT
DESPESES DIVERSES
CENTRE TERCERA EDAT
APORTACIONS I SUBVENCIONS
CENTRE TERCERA EDAT
REPARACIONS EDIFICI
CENTRE TERCERA EDAT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FESTES POPULARS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
FESTES POPULARS
QUOTES SOCIALS (S.S)
FESTES POPULARS
DESPESES DIVERSES
FESTES POPULARS
APORTACIONS I SUBVENCIONS
FESTES POPULARS
DESPESES DIVERSES
PONÈNCIA D'ESPORTS
APORTACIONS I SUBVENCIONS (CONSORCIS
PONÈNCIA D'ESPORTS
ESPORTSHORTA)
APORTACIONS I SUBVENCIONS
PONÈNCIA D'ESPORTS
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IMPORT
18.189,66 €
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
4.000,00 €
15.000,00 €
73.536,23 €
86.589,77 €
49.431,19 €
66.149,06 €
2.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
21.034,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
2.181,80 €
13.812,36 €
16.573,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
23.618,62 €
29.229,23 €
16.398,82 €
212.270,17 €
21.060,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
130.000,00 €

PROG
3410
3410
3420
3420
3420
3420

PROJECTE

ECO
622
623
13002
131
16000
213

3420

22799

3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421

12009
12103
16000
212
213
22100
22103

3421
3421

1840

619
622

3422
472
3422
623
3422
772
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3

ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
CIRCUITS D'ENTRENAMENT
PONÈNCIA D'ESPORTS
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU
PONÈNCIA D'ESPORTS
PERSONAL LABORAL FIX
PISCINA D'ESTIU
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PISCINA D'ESTIU
QUOTES SOCIALS (S.S)
PISCINA D'ESTIU
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
PISCINA D'ESTIU
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (VIGILÀNCIA,
PISCINA D'ESTIU
SOCORRISTES, MONITORS, INFERMERIA)
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
POLIESPORTIU MUNICIPAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
POLIESPORTIU MUNICIPAL
QUOTES SOCIALS (S.S)
POLIESPORTIU MUNICIPAL
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
POLIESPORTIU MUNICIPAL
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
POLIESPORTIU MUNICIPAL
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
POLIESPORTIU MUNICIPAL
COMBUSTIBLE
POLIESPORTIU MUNICIPAL
FINALITZACIÓ OBRA PAVIMENT ESPORTIU I AMPLIACIÓ
DELS CARRERS PISTA ATLETISME OBRA 920 (SOM 2018POLIESPORTIU MUNICIPAL
2019)
REPARACIÓ CAMP FUTBOL 8: BARANA,
POLIESPORTIU MUNICIPAL
CONDICIONAMENT GESPA I ASPERSORS
SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS
PISCINA COBERTA
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
PISCINA COBERTA
SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS
PISCINA COBERTA
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IMPORT
15.000,00 €
12.800,00 €
21.029,86 €
5.500,77 €
8.334,51 €
23.749,16 €
38.000,00 €
54.430,74 €
81.941,69 €
42.275,45 €
5.527,11 €
5.350,45 €
43.036,92 €
2.000,00 €
1.279,62 €
16.800,00 €
82.057,00 €
30.000,00 €
31.500,00 €
3.053.609,33 €

PROG
4100
4100
4100
4100
4101
4121
4140
4190
4190
4190
4190
4220
4300
4300
4300
4300
4311
4312
4312
4320
4320
4320
4320
4320
4320

PROJECTE

1020

ECO
12009
12103
16000
22699
22699
609
609
12009
12103
16000
22699
619
12009
12103
16000
22699
22699
212
22100
12009
12103
16000
212
22199
22799

4320

609

4330
4500
4540
4911
4911

489
627
609
22002
22602

ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CONSELL LOCAL AGRARI
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
CONSELL LOCAL AGRARI
QUOTES SOCIALS (S.S)
CONSELL LOCAL AGRARI
DESPESES DIVERSES
CONSELL LOCAL AGRARI
DESPESES DIVERSES
AGRICULTURA
ALTRES INVERSIONS
CASA FIGUERO
HORT SOCIAL II ACTUACIÓ
DESENVOLUPAMENT RURAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
VEDAT DE CAÇA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
VEDAT DE CAÇA
QUOTES SOCIALS (S.S)
VEDAT DE CAÇA
DESPESES DIVERSES
VEDAT DE CAÇA
INVERSIONS POLÍGONS
INDUSTRIA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PROMOCIÓ ECONÒMICA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PROMOCIÓ ECONÒMICA
QUOTES SOCIALS (S.S)
PROMOCIÓ ECONÒMICA
DESPESES DIVERSES
PROMOCIÓ ECONÒMICA
DESPESES DIVERSES
FIRA SANT SEBASTIÀ
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
MERCAT MUNICIPAL
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
MERCAT MUNICIPAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
QUOTES SOCIALS (S.S)
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
ALTRES SUBMINISTRES
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
PROGRAMA ACCESSIBILITAT PERSONES AMB
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
DISCAPACITAT
APORTACIONS I SUBVENCIONS
PROMOCIÓ EMPRESARIAL
PROJECTES
PROJECTES, DIRECCIONS D'OBRES I LLICÈNCIES
ALTRES INVERSIONS
CAMINS RURALS
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
MARKETING I PUBLICITAT
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
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IMPORT
64.199,83 €
78.547,00 €
44.251,52 €
10.277,52 €
5.000,00 €
17.061,11 €
4.000,00 €
10.780,70 €
13.094,16 €
7.401,21 €
1.512,00 €
50.000,00 €
75.696,26 €
86.615,93 €
50.481,34 €
15.000,00 €
67.000,00 €
2.630,00 €
6.400,00 €
22.645,92 €
31.931,76 €
17.110,10 €
1.000,00 €
2.200,00 €
39.025,28 €
1.000,00 €
5.000,00 €
37.260,00 €
21.430,78 €
3.000,00 €
9.035,39 €

PROG
4911
4911
4911
4920
4920
4920
4920
4920

PROJECTE

ECO
22699
22799
489
12009
12103
16000
216
22799

4920
626
4921
626
4930
12009
4930
12103
4930
16000
4930
22699
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4

ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
DESPESES DIVERSES
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
APORTACIONS I SUBVENCIONS
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
QUOTES SOCIALS (S.S)
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
INFORMÀTIC)
PLA MODERNITZACIÓ. E-GOVERN
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EQUIPAMENT INFORMÀTIC
SISTEMES TIC
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
QUOTES SOCIALS (S.S)
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
DESPESES DIVERSES
OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
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IMPORT
9.500,00 €
12.962,88 €
5.000,00 €
46.512,40 €
61.207,93 €
33.393,30 €
19.000,00 €
49.000,00 €
15.000,00 €
12.119,31 €
14.747,96 €
14.317,59 €
9.010,32 €
4.000,00 €
1.106.359,50 €

PROG
9120
9120
9120
9120
9121
9123
9200
9200
9200
9201
9201
9201
9201
9202
9202
9202
9202
9202
9202
9203
9203
9203
9203
9205
9205
9206
9207
9208
9208
9208
9208
9208

ECO
10001
16000
22601
233
489
22601
22799
23002
23120
12009
12103
16000
22799
203
213
22000
22100
22101
22200
202
212
22799
632
22604
22799
224
22699
12009
12103
16000
22699
623

ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
RETRIBUCIONS DEDICACIÓ EXCLUSIVA
ÒRGANS DE GOVERN
QUOTES SOCIALS (S.S)
ÒRGANS DE GOVERN
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
ÒRGANS DE GOVERN
ASSISTÈNCIES
ÒRGANS DE GOVERN
APORTACIONS I SUBVENCIONS
GRUPS POLÍTICS
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
FALLERES MAJORS
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
SERVEIS GENERALS
DIETES DEL PERSONAL
SERVEIS GENERALS
DESPESES LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL
SERVEIS GENERALS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SECRETARIA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
SECRETARIA
QUOTES SOCIALS (S.S)
SECRETARIA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
SECRETARIA
ARRENDAMENT FINANCER MAQUINARIA
OFICINES MUNICIPALS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.
OFICINES MUNICIPALS
MATERIAL OFICINA
OFICINES MUNICIPALS
SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
OFICINES MUNICIPALS
SUBMINISTRES (AIGUA)
OFICINES MUNICIPALS
SERVEI DE COMUNICACIONS
OFICINES MUNICIPALS
ARRENDAMENT EDIFICI (MAGATZEM)
EDIFICIS MUNICIPALS
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
EDIFICIS MUNICIPALS
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
EDIFICIS MUNICIPALS
MARINA D'OR
EDIFICIS MUNICIPALS
DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS
ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA
CONTRACTE SEGUR
BENS MUNICIPALS
DESPESES DIVERSES
JUTJAT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
TALLER
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
TALLER
QUOTES SOCIALS (S.S)
TALLER
DESPESES DIVERSES
TALLER
MAQUINARIA TALLER
TALLER

48

IMPORT
139.856,22 €
45.523,20 €
9.745,00 €
102.842,28 €
28.200,00 €
3.000,00 €
648,34 €
500,00 €
500,00 €
127.361,06 €
178.470,88 €
94.807,90 €
13.511,67 €
43.600,39 €
15.374,50 €
39.115,12 €
88.646,16 €
5.138,64 €
124.344,24 €
23.964,00 €
65.380,77 €
397.485,60 €
1.913,42 €
4.840,00 €
40.535,00 €
47.124,09 €
2.000,00 €
17.752,62 €
23.272,05 €
12.717,65 €
5.500,00 €
1,00 €

PROG
9208
9209
9209
9209
9250
9250
9250
9250
9290
9310
9310
9310
9310
9320
9330
9340

ECO
624
12009
12103
16000
12009
12103
13002
16000
500
12009
12103
16000
22799
22708
632
359

ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
VEHICLE TALLER
TALLER
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
DEPARTAMENT DE PERSONAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
DEPARTAMENT DE PERSONAL
QUOTES SOCIALS (S.S)
DEPARTAMENT DE PERSONAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
PERSONAL LABORAL FIX
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
QUOTES SOCIALS (S.S)
OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA
FONS DE CONTINGÈNCIA DE EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPREVISTOS Y FUNCIONS NO CLASSIFICADES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
ÀREA ECONÒMICA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
ÀREA ECONÒMICA
QUOTES SOCIALS (S.S)
ÀREA ECONÒMICA
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES
ÀREA ECONÒMICA
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT
RECAPTACIÓ TRIBUTS
REFORMA FAÇANA BIBLIOTECA
GESTIÓ DEL PATRIMONI
ALTRES DESPESES FINANCERES
ENTITATS FINANCERES
APORTACIONS I SUBVENCIONS (FEDERACIONS DE
9420
466
TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS
MUNICIPIS)
9430
463
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9
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IMPORT
1,00 €
64.860,18 €
82.800,69 €
45.774,87 €
66.862,14 €
91.928,73 €
18.692,73 €
55.019,91 €
139.754,28 €
143.773,40 €
211.810,39 €
110.230,97 €
2.190,06 €
191.438,58 €
6.000,00 €
1.000,00 €
6.763,77 €
26.681,79 €
2.969.255,29 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES 2020

13.465.861,54 €

50

DOCUMENT Nº 4

PRESSUPOST D’INGRESSOS
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

51

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2020
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

175.861,61 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

335.349,76 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

3.000,00 €

TOTAL

514.211,37 €

52

SUBCONCEPTE
312.00
399.00
TOTAL CAPÍTOL 3

CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TAXA SERVEIS EDUCATIUS
IMPREVISTOS

53

IMPORT
175.860,61 €
1,00 €
175.861,61 €

SUBCONCEPTE
400.00
450.80
TOTAL CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
APORTACIÓ MUNICIPAL AL OOAA PER A DESPESES CORRENTS
SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA

54

IMPORT
240.146,24 €
95.203,52 €
335.349,76 €

SUBCONCEPTE
700.00
TOTAL CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
APORTACIÓ MUNICIPAL AL OOAA PER A DESPESES DE CAPITAL

55

IMPORT
3.000,00 €
3.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2020
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
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514.211,37 €

DOCUMENT Nº 5

PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

57

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2020
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES DE PERSONAL

470.540,18 €

2

DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS

24.855,10 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

15.816,09 €

6

INVERSIONS REALS

3.000,00 €
TOTAL

514.211,37 €
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APLICACIÓ
PRESSUPOST.

12009 9200 RETRIBUCIONS BÀSIQUES
12103 9200 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
13002 3261 PERSONAL LABORAL FIX
131
3261 PERSONAL LABORAL TEMPORAL
150
3261 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
16000 3261 QUOTA PATRONAL
16000 9200 QUOTA PATRONAL
TOTAL CAPÍTOL 1

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
ACTIVITATS EDUCATIVES
ACTIVITATS EDUCATIVES
ACTIVITATS EDUCATIVES
ACTIVITATS EDUCATIVES
SERVEIS GENERALS

59

IMPORT
10.934,83 €
12.814,23 €
227.242,19 €
104.061,29 €
4.138,44 €
103.986,99 €
7.362,21 €
470.540,18 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS

203
9200 ARRENDAMENT MAQUINARIA
212
9200 REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
22000 9200 MATERIAL OFICINA
22100 9200 SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
22101 9200 SUBMINISTRES AIGUA
224
3261 SEGURS
22699 9200 DESPESES DIVERSES
22799 9200 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (NETEJA)
TOTAL CAPÍTOL 2

SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
ACTIVITATS EDUCATIVES
SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
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IMPORT
871,20 €
0,00 €
2.000,00 €
7.938,76 €
340,74 €
615,00 €
1.000,00 €
12.089,40 €
24.855,10 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.

CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

500
3261 FONS DE CONTINGÈNCIA DE EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA ACTIVITATS EDUCATIVES
TOTAL CAPÍTOL 5
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IMPORT
15.816,09 €
15.816,09 €

APLICACIÓ
PRESSUPOST.

627
3261 MATERIAL DIDÀCTIC
TOTAL CAPÍTOL 6

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
INSTRUMENTS DE MÚSICA

62

IMPORT
3.000,00 €
3.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2020
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
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514.211,37 €

DOCUMENT Nº 6

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
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PRESSUPOST DE DESPESES 2020
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
ÀREES
3
9

RESUM POR ÀREES DE DESPESES
PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
TOTAL

65

IMPORT
443.043,91 €
71.167,46 €
514.211,37 €

PROG ECO
ÀREA DE DESPESA 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
3261 13002 PERSONAL LABORAL FIX
ACTIVITATS EDUCATIVES
3261 131
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ACTIVITATS EDUCATIVES
3261 150
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ACTIVITATS EDUCATIVES
3261 16000 QUOTA PATRONAL
ACTIVITATS EDUCATIVES
3261 224
SEGURS
ACTIVITATS EDUCATIVES
3261 627
INSTRUMENTS DE MÚSICA
ACTIVITATS EDUCATIVES
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3
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IMPORT
227.242,19 €
104.061,29 €
4.138,44 €
103.986,99 €
615,00 €
3.000,00 €
443.043,91 €

PROG ECO
ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
9200 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SERVEIS GENERALS
9200 12103 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
SERVEIS GENERALS
9200 16000 QUOTA PATRONAL
SERVEIS GENERALS
9200 203
ARRENDAMENT MAQUINARIA
SERVEIS GENERALS
9200 212
REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS
SERVEIS GENERALS
9200 22000 MATERIAL OFICINA
SERVEIS GENERALS
9200 22100 SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)
SERVEIS GENERALS
9200 22101 SUBMINISTRES AIGUA
SERVEIS GENERALS
9200 22699 DESPESES DIVERSES
SERVEIS GENERALS
9200 22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (NETEJA)
SERVEIS GENERALS
9290 500
FONS DE CONTINGÈNCIA DE EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA ACTIVITATS EDUCATIVES
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9
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IMPORT
10.934,83 €
12.814,23 €
7.362,21 €
871,20 €
0,00 €
2.000,00 €
7.938,76 €
340,74 €
1.000,00 €
12.089,40 €
15.816,09 €
71.167,46 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2020
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

514.211,37 €
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DOCUMENT Nº 8

QUADRE COMPARATIU INGRESSOS I DESPESES
PRESSUPOSTS 2019-2020

72

QUADRE COMPARATIU INGRESSOS 2019-2020
CAP.
DENOMINACIÓ
IMPOSTS DIRECTES
1
IMPOSTS INDIRECTES
2
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
3
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
4
INGRESSOS PATRIMONIALS
5
ALIENACIÓ D’INVERSIONS
6
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
7
ACTIUS FINANCERS
8
PASSIUS FINANCERS
9
TOTAL

IMPORT 2019
6.956.208,87 €
175.000,00 €

IMPORT 2020
7.275.458,28 €
175.000,00 €

INC/DEC
4,59%
0,00%

1.194.091,13 €

1.231.119,21 €

3,10%

4.672.142,22 €
86.910,31 €
- €
20.359,38 €
- €
- €
13.104.711,91 €

4.697.008,74 €
66.179,31 €
- €
21.096,00 €
- €
- €
13.465.861,54 €

0,53%
-23,85%
0,00%
3,62%
0,00%
0,00%
2,76%
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QUADRE COMPARATIU DESPESES 2019-2020
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERES
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

IMPORT 2019
7.450.997,52 €
3.626.282,14 €
73.888,09 €
948.104,66 €
17.716,08 €
301.536,18 €
21.500,00 €
- €
664.687,24 €
13.104.711,91 €
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IMPORT 2020
7.200.699,42 €
3.864.983,76 €
65.993,29 €
901.658,80 €
139.754,28 €
587.731,98 €
38.000,00 €
- €
667.040,01 €
13.465.861,54 €

INC/DEC
-3,36%
6,58%
-10,68%
-4,90%
688,86%
94,91%
76,74%
0,00%
0,35%
2,76%

DOCUMENT Nº 9

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020
AJUNTAMENT DE SILLA-ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE MÚSICA
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PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS 2020
AJUNTAMENT DE SILLA-OOAA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
IMPOSTS DIRECTES
IMPOSTS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

IMPORT
7.275.458,28 €
175.000,00 €
1.406.980,82 €
4.792.212,26 €
66.179,31 €
- €
21.096,00 €
- €
- €
13.736.926,67 €
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PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES 2020
AJUNTAMENT DE SILLA-OOAA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

IMPORT
7.671.239,60 €
3.889.838,86 €
65.993,29 €
661.512,56 €
155.570,37 €
587.731,98 €
38.000,00 €
- €
667.040,01 €
13.736.926,67 €
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DOCUMENT Nº 10

ANNEX DE PERSONAL
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RELACIÓ DE ALTS CÀRRECS
LLOC

DEDICACIÓ

IMPORT

Alcalde

100%

43.621,62

Regidor

100%

32.078,20

Regidor

100%

32.078,20

Regidor

50%

16.039,10

Regidor

50%

16.039,10
139.856,22

TOTAL
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ANNEX DE PERSONAL FUNCIONARI 2020
C.F
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320**
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
TOTAL

ÀREA
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL

GRUP
A1
A2
A2
A2
B
B
B
B
B
B
B
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

C.F
1510
1510
1510
1510
1510
1510

ÀREA
OT/Urbanisme
OT/Urbanisme
OT/Urbanisme
OT/Urbanisme
OT/Urbanisme
OT/Urbanisme

GRUP
A1
A1
C1
A2
C2
C1

C1

COMISSARI
INTENDENT
INSPECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
ADTIVO P.L.
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE

LLOC

LLOC
CapAO Urb
TAG Urb
ADMININST
ARQ. TECNICO
AUXILIAR
ADMTIVO

VPT
A28E
B26BP
B24BP
B24BP
C22AP
C22AP
C22AP
C22AP
C22AP
C22AP
C22AP
C18ANF
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANP
C18ANF
C18ANF

Sou 2020
TR
15.615,78 2.1.5..1
13.731,58
13.731,58 2...3…4
13.731,58
4...7
12.243,98 2...7..1
12.243,98
4
12.243,98 2…7,,,1
12.243,98
7..1
12.243,98
2...7
12.243,98 2...6,,,1
12.243,98
6,,,1
10.516,92
3…7
10.516,92
5…8
10.516,92
0
10.516,92
3
10.516,92
8
10.516,92
4…8
10.516,92
4...3
10.516,92
8
10.516,92
1…8
10.516,92
0
10.516,92
9
10.516,92
5
10.516,92
1,,,7
10.516,92
3...7
10.516,92
7
10.516,92
7
10.516,92
4
10.516,92
6
10.516,92
4
10.516,92
8
10.516,92
9
10.516,92
4
10.516,92
4
0,00
0,00
0,00
10.516,92
4
10.516,92
0
405.441,38
94

Trien.2020 Bàsiques 2020 Destin. 2020 Específ.2020
4.169,12
19.784,90
12.398,82
26.068,03
3.392,59
17.124,17
10.400,04
21.464,52
3.680,34
17.411,92
8.682,66
20.337,24
3.758,96
17.490,54
8.682,66
20.337,24
3.671,78
15.915,76
7.594,30
18.925,63
1.538,56
13.782,54
7.594,30
18.925,63
3.671,78
15.915,76
7.594,30
18.925,63
3.138,54
15.382,52
7.594,30
18.925,63
3.225,72
15.469,70
7.594,30
18.925,63
3.287,14
15.531,12
7.594,30
18.925,63
2.753,90
14.997,88
7.594,30
18.925,63
3.492,34
14.009,26
5.880,70
13.600,24
4.410,22
14.927,14
7.594,30
13.600,24
0,00
10.516,92
5.880,70
13.600,24
1.153,92
11.670,84
5.880,70
13.600,24
3.077,12
13.594,04
5.880,70
13.600,24
4.143,60
14.660,52
5.880,70
13.600,24
2.542,60
13.059,52
5.880,70
13.600,24
3.077,12
13.594,04
5.880,70
13.600,24
3.343,74
13.860,66
5.880,70
13.600,24
145,20
10.662,12
5.880,70
13.600,24
3.461,76
13.978,68
5.880,70
13.600,24
1.923,20
12.440,12
5.880,70
13.600,24
2.959,10
13.476,02
5.880,70
13.600,24
3.492,34
14.009,26
5.880,70
13.600,24
2.692,48
13.209,40
5.880,70
13.600,24
2.692,48
13.209,40
5.880,70
13.600,24
1.538,56
12.055,48
5.880,70
13.600,24
2.307,84
12.824,76
5.880,70
13.600,24
1.538,56
12.055,48
5.880,70
13.600,24
3.077,12
13.594,04
5.880,70
13.600,24
3.461,76
13.978,68
5.880,70
13.600,24
1.538,56
12.055,48
5.880,70
13.600,24
1.538,56
12.055,48
5.880,70
13.600,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.538,56
12.055,48
5.880,70
13.600,24
0,00
10.516,92
5.880,70
13.600,24
95.435,17
500.876,55
242.055,38
560.692,37

Complem.2020
ANY 2020
38.466,85
58.251,75
31.864,56
48.988,74
29.019,90
46.431,82
29.019,90
46.510,44
26.519,93
42.435,69
26.519,93
40.302,47
26.519,93
42.435,69
26.519,93
41.902,45
26.519,93
41.989,63
26.519,93
42.051,05
26.519,93
41.517,81
19.480,94
33.490,20
21.194,54
36.121,68
19.480,94
29.997,86
19.480,94
31.151,78
19.480,94
33.074,98
19.480,94
34.141,46
19.480,94
32.540,46
19.480,94
33.074,98
19.480,94
33.341,60
19.480,94
30.143,06
19.480,94
33.459,62
19.480,94
31.921,06
19.480,94
32.956,96
19.480,94
33.490,20
19.480,94
32.690,34
19.480,94
32.690,34
19.480,94
31.536,42
19.480,94
32.305,70
19.480,94
31.536,42
19.480,94
33.074,98
19.480,94
33.459,62
19.480,94
31.536,42
19.480,94
31.536,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.480,94
31.536,42
19.480,94
29.997,86
802.747,75 1.303.624,31

VPT
A28C
A28C
C22A
B24B
D18A
C22A

Sou 2020
15.615,78
15.615,78
10.516,92
13.731,58
8.914,36
10.516,92

Trien.2020 Bàsiques 2020 Destin. 2020 Específ.2020
5.188,80
20.804,58
12.398,82
19.137,69
3.004,80
18.620,58
12.398,82
19.137,69
2.456,44
12.973,36
7.594,30
6.723,14
498,36
14.229,94
8.682,66
11.915,51
1.333,10
10.247,46
5.880,70
5.636,56
3.256,30
13.773,22
7.594,30
6.723,29

Complem.2020
31.536,51
31.536,51
14.317,44
20.598,17
11.517,26
14.317,59
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TR
8..2
5
2…5
1
5
5…5

ANY 2020
52.341,09
50.157,09
27.290,80
34.828,11
21.764,72
28.090,81

1510
TOTAL
C.F
1531
1531
1531
1531
1531
TOTAL
C.F
1532
TOTAL
C.F
1610
1610
TOTAL
C.F
1640
1640
TOTAL
C.F
1650
1650
TOTAL
C.F
1700
TOTAL
C.F
1710
1710
TOTAL

OT/Urbanisme
URBANISME
ÀREA
OT/obres
OT/obres
OT/obres
OT/obres
OT/obres
OBRAS
ÀREA
OT/obres
VIAS PUBLICAS
ÀREA
OT/Serv

C.F
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
TOTAL
C.F
2313
TOTAL
C.F
2318
TOTAL
C.F
3121
TOTAL

ÀREA
Benestar/educ
Benestar/educ
Benestar/educ
Benestar/educ
Benestar/educ
Adm.ser.interns
Benestar/educ
ASISTENCIA SOCIAL
ÀREA
Benestar/educ
Drogodepen
ÀREA
Benestar/educ
EDUC. CALLE
ÀREA
Benestar/educ
SEVICIO MEDICO

AGUA POTABLE
ÀREA
OT/Serv
OT/Serv
CEMENTERIO
ÀREA
OT/Serv
OT/Serv
ALUMBRADO
ÀREA
OT
MEDIO AMBIENTE
ÀREA
OT/ser
OT/ser
PARQUES Y JARDINES

C1

ADMTIVO

GRUP
A2
C2
C2
A1
C2

Arquitect tecn
OfViO
OfViO
Inspector
oficial

C22A
LLOC

VPT
A26C
D18A
D18A
A26A
D18B

GRUP
LLOC
C2
Cond-Ayt.Obras y Ser.

VPT
D18A

GRUP
C2
Fontaner
C1
Adm.Aiguas

LLOC

VPT
D16B
C22AM

GRUP
LLOC
C2
Oficial cement
C2
Ajudant serve

VPT
D18A+
D18A+

GRUP
LLOC
A2
Cap brigada serv.gen
C2
Electriciste

VPT
A26C
D18B

GRUP
LLOC
A1
T.Medi Ambient

VPT
A26C

GRUP
C2
Jardiner
C2
Jardiner

LLOC

VPT
D18A
D18A

LLOC
AUX.AY.DOM
AUX.AY.DOM
Asistencia Soc
Asistencia Soc
Adm
ADMINISTRAT
Subaltern

VPT
E14B
E14B
B22B
B22B
C22A
C22A
E14A

GRUP
LLOC
A1
Tècnic drogod

VPT
A26A

GRUP
LLOC
A2
EDUC. SOCIAL

VPT
B22B

GRUP
LLOC
A1
CapSerBeiEd

VPT
A28C

GRUP
AP
AP
A2
A2
C1
C1
AP

10.516,92
85.428,26
Sou 2020
13.731,58
8.914,36
8.914,36
15.615,78
8.914,36
56.090,44
Sou 2020
8.914,36
8.914,36
Sou 2020
8.914,36
10.516,92
19.431,28
Sou 2020
8.914,36
8.914,36
17.828,72
Sou 2020
13.731,58
8.914,36
22.645,94
Sou 2020
15.615,78
15.615,78
Sou 2020
8.914,36
8.914,36
17.828,72
Sou 2019
4.084,78
8.169,56
13.731,58
13.731,58
10.516,92
10.516,92
8.169,56
68.920,90
Sou 2019
15.615,78
15.615,78
Sou 2019
13.731,58
13.731,58
Sou 2020
15.615,78
15.615,78
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9
TR
4
0
0
5
0
TR
4
TR
1
5…4
TR
5
4
TR
2
10
TR
10
TR
1…4
7
TR
1
4
10
6
4
2..4
1
TR
7
TR
10
TR
10

3.461,76
19.199,56
Trien.2020
1.993,44
0,00
0,00
3.004,80
0,00
4.998,24
Trien.2020
1.496,08
1.496,08
Trien.2020
201,04
2.871,66
3.072,70
Trien.2020
1.333,10
1.066,48
2.399,58
Trien.2020
996,72
2.666,20
3.662,92
Trien.2020
6.009,60
6.009,60
Trien.2020
1.267,52
1.866,34
3.133,86

13.978,68
104.627,82
Bàsiques 2020
15.725,02
8.914,36
8.914,36
18.620,58
8.914,36
61.088,68
Bàsiques 2020
10.410,44
10.410,44
Bàsiques 2020
9.115,40
13.388,58
22.503,98
Bàsiques 2020
10.247,46
9.980,84
20.228,30
Bàsiques 2020
14.728,30
11.580,56
26.308,86
Bàsiques 2020
21.625,38
21.625,38
Bàsiques 2020
10.181,88
10.780,70
20.962,58

7.594,30
62.143,90
Destin. 2020
10.400,04
5.880,70
5.880,70
10.400,04
5.880,70
38.442,18
Destin. 2020
5.880,70
5.880,70
Destin. 2020
5.212,48
7.594,30
12.806,78
Destin. 2020
5.880,70
5.880,70
11.761,40
Destin. 2020
10.400,04
5.880,70
16.280,74
Destin. 2020
10.400,04
10.400,04
Destin. 2020
5.880,70
5.880,70
11.761,40

6.723,29
75.997,17
Específ.2020
16.373,02
5.636,56
5.636,56
9.167,21
8.368,49
45.181,84
Específ.2020
5.636,56
5.636,56
Específ.2020
7.881,68
7.029,88
14.911,57
Específ.2020
6.713,11
6.713,11
13.426,22
Específ.2020
16.373,02
8.368,50
24.741,52
Específ.2020
16.372,72
16.372,72
Específ.2020
5.636,56
5.636,56
11.273,12

14.317,59
138.141,07
Complem.2020
26.773,06
11.517,26
11.517,26
19.567,25
14.249,19
83.624,02
Complem.2020
11.517,26
11.517,26
Complem.2020
13.094,16
14.624,18
27.718,35
Complem.2020
12.593,81
12.593,81
25.187,62
Complem.2020
26.773,06
14.249,20
41.022,26
Complem.2020
26.772,76
26.772,76
Complem.2020
11.517,26
11.517,26
23.034,52

28.296,27
242.768,89
ANY 2020
42.498,08
20.431,62
20.431,62
38.187,83
23.163,55
144.712,70
ANY 2020
21.927,70
21.927,70
ANY 2020
22.209,56
28.012,76
50.222,33
ANY 2020
22.841,27
22.574,65
45.415,92
ANY 2020
41.501,36
25.829,76
67.331,12
ANY 2020
48.398,14
48.398,14
ANY 2020
21.699,14
22.297,96
43.997,10

Trien.2020
100,52
804,16
4.983,60
2.990,16
1.538,56
2.071,80
201,04
12.689,84
Trien.2020
4.206,72
4.206,72
Trien.2020
4.983,60
4.983,60
Trien.2020
6.009,60
6.009,60

Bàsiques 2020
4.185,30
8.973,72
18.715,18
16.721,74
12.055,48
12.588,72
8.370,60
81.610,74
Bàsiques 2020
19.822,50
19.822,50
Bàsiques 2020
18.715,18
18.715,18
Bàsiques 2020
21.625,38
21.625,38

Destin. 2020
2.271,78
4.543,56
7.594,30
7.594,30
7.594,30
7.594,30
4.543,56
41.736,10
Destin. 2020
10.400,04
10.400,04
Destin. 2020
7.594,30
7.594,30
Destin. 2020
12.398,82
12.398,82

Específ.2020
3.665,44
7.330,73
11.243,33
11.243,33
6.723,29
6.723,29
4.974,36
51.903,75
Específ.2020
9.167,35
9.167,35
Específ.2020
11.243,33
11.243,33
Específ.2020
19.137,69
19.137,69

Complem.2020
5.937,22
11.874,29
18.837,63
18.837,63
14.317,59
14.317,59
9.517,92
93.639,85
Complem.2020
19.567,39
19.567,39
Complem.2020
18.837,63
18.837,63
Complem.2020
31.536,51
31.536,51

ANY 2020
10.122,52
20.848,01
37.552,81
35.559,37
26.373,07
26.906,31
17.888,52
175.250,59
ANY 2020
39.389,89
39.389,89
ANY 2020
37.552,81
37.552,81
ANY 2020
53.161,89
53.161,89

C.F
3231
3231
3231
3231
3231
3231
TOTAL
C.F
3264
3264
TOTAL
C.F
3300
TOTAL
C.F
3321
3321
3321
3321
TOTAL
C.F
3322
TOTAL
C.F
3341
3341
TOTAL
C.F
3370
3370
3370
TOTAL
C.F
3380
TOTAL
C.F
3421
3421
3421
3421
3421
TOTAL
C.F
4100
4100
4100
4100
4100
4100

ÀREA
Benestar/educ
Benestar/educ
Benestar/educ
Benestar/educ
Benestar/educ
Educació
EDUCACIÓ
ÀREA
U.EducPart
U.EducPart
GAB. PSICOPEDA.
ÀREA
Anim.ciutad
CULTURA
ÀREA
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
BIBLIOTECAS
ÀREA
Adm.ser.interns
ARXIU
ÀREA
Anim.ciutad
Anim.ciutad
CASA CULTURA
ÀREA
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
JUVENTUD
ÀREA
Anim.ciutad
FESTES
ÀREA
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
OT/agric
OT/agric
OT/agric
OT/agric
OT/agric
OT/agric

ÀREA

GRUP
C2
C2
C2
C2
C2
A1

LLOC
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Tec.Prom.Ling

VPT
D14A+
D14A+
D14A+
D14A+
D14A+
A24A

GRUP
LLOC
A1
PSICOPEDAG
A1
PSICOPEDAG

VPT
A26A
A26A

GRUP
LLOC
A1
Ten.super.prom

VPT
A26B

GRUP
A2
B
C2
C2

VPT
B22A+
Bnou18A+
D16A+
D16A+

LLOC
Bibliotecari
Tec.bibli
AUX. BIBLIOTECA
AUX. BIBLIOTECA

GRUP
LLOC
A1
Tècn.sup.gest.doc

VPT
A26A

GRUP
C1
ADMINIST
C1
Administ

LLOC

VPT
C22C
C18B

GRUP
A1
Cap àrea
C2
Subalterna
A2
T. Joventut

LLOC

VPT
A26C+
E14B
B22B

GRUP
LLOC
A1
Tec. Act.socio

VPT
A26C

GRUP
C2
C2
C2
C2
C1

LLOC
OFICIAL POLID.
OFICIALES POLID.
OFICIAL POLID.
OFICIAL POLID.
Gestor poliesp

VPT
D18A+N
D18A+N
D18A+N
D18A+N
C22C

GRUP
C2
C2
C2
C2
C1
C1

Vigilant rural
Vigilant rural
Vigilant rural
Vigilant rural
ADMINTVO
ADMINTVO

LLOC

VPT
D16B
D16B
D16B
D16B
C18A
C22A

Sou 2019
TR
8.914,36
2
8.914,36
4
8.914,36
4
8.914,36
3
8.914,36
0
15.615,78
5…4
60.187,58
Sou 2019
TR
15.615,78
5
15.615,78 2,,4..1
31.231,56
Sou 2020
TR
15.615,78
9
15.615,78
Sou 2020
TR
13.731,58 6...1…4
12.243,98 3...1,,3B
8.914,36
8
8.914,36
6
43.804,28
Sou 2020
TR
15.647,74
7
15.647,74
Sou 2020
TR
10.516,92 2…3..1
10.516,92
1…4
21.033,84
Sou 2020
TR
15.615,78 4...4..1
8.914,36
0
13.731,58
6..1
38.261,72
Sou 2019
TR
15.615,78
7…4
15.615,78
Sou 2020
TR
8.914,36
5
8.914,36
1,,,2
8.914,36
5
8.914,36
6
10.516,92
5..5
46.174,36
Sou 2020
TR
8.914,36
1,,,4
8.914,36
4
8.914,36
4
8.914,36
1…4
10.516,92
2…2
10.516,92
4
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Trien.2020
467,66
1.066,48
1.066,48
799,86
0,00
4.895,64
8.296,12
Trien.2020
3.004,80
2.069,26
5.074,06
Trien.2020
5.408,64
5.408,64
Trien.2020
3.977,80
2.522,68
2.132,96
1.599,72
10.233,16
Trien.2020
3.488,52
3.488,52
Trien.2020
1.693,76
1.805,12
3.498,88
Trien.2020
4.133,32
0,00
2.806,20
6.939,52
Trien.2020
5.892,36
5.892,36
Trien.2020
1.333,10
734,16
1.333,10
1.599,72
3.256,30
8.256,38
Trien.2020
1.267,52
1.066,48
1.066,48
1.266,99
1.302,52
1.538,56

Bàsiques 2020
9.382,02
9.980,84
9.980,84
9.714,22
8.914,36
20.511,42
68.483,70
Bàsiques 2020
18.620,58
17.685,04
36.305,62
Bàsiques 2020
21.024,42
21.024,42
Bàsiques 2020
17.709,38
14.766,66
11.047,32
10.514,08
54.037,44
Bàsiques 2020
19.136,26
19.136,26
Bàsiques 2020
12.210,68
12.322,04
24.532,72
Bàsiques 2020
19.749,10
8.914,36
16.537,78
45.201,24
Bàsiques 2020
21.508,14
21.508,14
Bàsiques 2020
10.247,46
9.648,52
10.247,46
10.514,08
13.773,22
54.430,74
Bàsiques 2020
10.181,88
9.980,84
9.980,84
10.181,35
11.819,44
12.055,48

Destin. 2020
4.543,56
4.543,56
4.543,56
4.543,56
4.543,56
8.682,66
31.400,46
Destin. 2020
10.400,04
10.400,04
20.800,08
Destin. 2020
10.400,04
10.400,04
Destin. 2020
7.594,30
5.880,70
5.212,48
5.212,48
23.899,96
Destin. 2020
10.400,04
10.400,04
Destin. 2020
7.594,30
5.880,70
13.475,00
Destin. 2020
10.400,04
4.543,56
7.594,30
22.537,90
Destin. 2020
10.400,04
10.400,04
Destin. 2020
5.880,70
5.880,70
5.880,70
5.880,70
7.594,30
31.117,10
Destin. 2020
5.212,48
5.212,48
5.212,48
5.212,48
5.880,70
7.594,30

Específ.2020
5.373,76
5.373,76
5.373,76
5.373,76
5.373,76
9.056,01
35.924,82
Específ.2020
9.167,35
9.167,35
18.334,71
Específ.2020
14.111,22
14.111,22
Específ.2020
7.850,72
6.498,24
5.704,10
5.704,10
25.757,16
Específ.2020
9.167,26
9.167,26
Específ.2020
11.638,11
9.030,50
20.668,61
Específ.2020
17.322,89
7.330,73
11.243,38
35.897,00
Específ.2020
16.372,72
16.372,72
Específ.2020
9.796,62
9.796,62
9.796,62
9.796,62
11.638,11
50.824,59
Específ.2020
7.881,68
7.881,68
7.881,68
7.881,68
5.972,06
6.723,29

Complem.2020
9.917,32
9.917,32
9.917,32
9.917,32
9.917,32
17.738,67
67.325,28
Complem.2020
19.567,39
19.567,39
39.134,79
Complem.2020
24.511,26
24.511,26
Complem.2020
15.445,02
12.378,94
10.916,58
10.916,58
49.657,12
Complem.2020
19.567,30
19.567,30
Complem.2020
19.232,41
14.911,20
34.143,61
Complem.2020
27.722,93
11.874,29
18.837,68
58.434,90
Complem.2020
26.772,76
26.772,76
Complem.2020
15.677,32
15.677,32
15.677,32
15.677,32
19.232,41
81.941,69
Complem.2020
13.094,16
13.094,16
13.094,16
13.094,16
11.852,76
14.317,59

ANY 2020
19.299,34
19.898,16
19.898,16
19.631,54
18.831,68
38.250,09
135.808,98
ANY 2020
38.187,97
37.252,43
75.440,41
ANY 2020
45.535,68
45.535,68
ANY 2020
33.154,40
27.145,60
21.963,90
21.430,66
103.694,56
ANY 2020
38.703,56
38.703,56
ANY 2020
31.443,09
27.233,24
58.676,33
ANY 2020
47.472,03
20.788,65
35.375,46
103.636,14
ANY 2020
48.280,90
48.280,90
ANY 2020
25.924,78
25.325,84
25.924,78
26.191,40
33.005,63
136.372,43
ANY 2020
23.276,04
23.075,00
23.075,00
23.275,51
23.672,20
26.373,07

TOTAL CONSELL AGR
C.F
ÀREA
4190
OT/agric
TOTAL VEDAT
C.F
ÀREA
/Adm. Ser.inter/Promoc.
4300
econ
/Adm. Ser.inter/Promoc.
4300
econ
/Adm. Ser.inter/Promoc.
4300
econ
TOTAL PROMOCIÓ ECONOMICA
C.F
ÀREA
4920
Adm.ser.interns
4920
Adm.ser.interns
4920
Adm.ser.interns
TOTAL INFORMATICA
C.F
ÀREA
4930
Benest/educ
TOTAL OMIC
C.F
ÀREA
9201
Adm.ser.interns
9201
Adm.ser.interns
9201
ALCALDIA
9201
Adm.ser.interns
9201** Adm.ser.interns
9201
Adm.ser.interns
9201
Adm.ser.interns
9201
Adm.ser.interns
TOTAL SECRETARIA
C.F
ÀREA
9208
OT/serveis
9208
OT/serveis
TOTAL TALLER
C.F
9209**
9209
9209
9209
TOTAL
C.F
9250
9250
9250
9250
9250
9250

GRUP
LLOC
C2
Vigilant vedat C
GRUP
A1

TR
7
TR

7.508,55
64.199,83
34.324,92
44.222,08
Trien.2020 Bàsiques 2020 Destin. 2020 Específ.2020
1.866,34
10.780,70
5.212,48
7.881,68
1.866,34
10.780,70
5.212,48
7.881,68
Trien.2020 Bàsiques 2020 Destin. 2020 Específ.2020

78.547,00
Complem.2020
13.094,16
13.094,16
Complem.2020

142.746,83
ANY 2020
23.874,86
23.874,86
ANY 2020

A26C

15.615,78

4…5

4.998,24

20.614,02

10.400,04

16.372,72

26.772,76

47.386,78

A2

B24B

13.731,58

5

2.491,80

16.223,38

8.682,66

11.915,52

20.598,18

36.821,56

A2

ADL

B22A

13.731,58
43.078,94
Sou 2020
10.516,92
13.731,58
13.731,58
37.980,08
Sou 2020
10.516,92
10.516,92
Sou 2020
15.615,78
15.615,78
10.516,92
10.516,92
15.615,78
10.516,92
10.516,92
10.516,92
99.431,94
Sou 2020
8.914,36
8.169,56
17.083,92

5

2.491,80
9.981,84
Trien.2020
4.231,04
3.802,92
498,36
8.532,32
Trien.2020
4.231,04
4.231,04
Trien.2020
3.605,76
3.605,76
2.723,06
2.605,04
6.394,18
1.153,92
3.610,36
4.231,04
27.929,12
Trien.2020
467,66
201,04
668,70
Triennis
2020

16.223,38
53.060,78
Bàsiques 2020
14.747,96
17.534,50
14.229,94
46.512,40
Bàsiques 2020
14.747,96
14.747,96
Bàsiques 2020
19.221,54
19.221,54
13.239,98
13.121,96
22.009,96
11.670,84
14.127,28
14.747,96
127.361,06
Bàsiques 2020
9.382,02
8.370,60
17.752,62

7.594,30
26.677,00
Destin. 2020
7.594,30
7.594,30
7.594,30
22.782,90
Destin. 2020
7.594,30
7.594,30
Destin. 2020
14.429,66
12.398,82
7.594,30
7.594,30
14.429,66
7.594,30
7.594,30
7.594,30
79.229,64
Destin. 2020
5.212,48
5.212,48
10.424,96

7.269,23
35.557,47
Específ.2020
12.082,15
13.624,72
12.718,16
38.425,03
Específ.2020
6.723,29
6.723,29
Específ.2020
28.285,43
19.137,69
12.864,20
6.723,29
12.060,77
6.723,29
6.723,29
6.723,29
99.241,24
Específ.2020
7.881,68
4.965,41
12.847,09

14.863,53
62.234,47
Complem.2020
19.676,45
21.219,02
20.312,46
61.207,93
Complem.2020
14.317,59
14.317,59
Complem.2020
42.715,09
31.536,51
20.458,50
14.317,59
26.490,43
14.317,59
14.317,59
14.317,59
178.470,88
Complem.2020
13.094,16
10.177,89
23.272,05

31.086,91
115.295,25
ANY 2020
34.424,41
38.753,52
34.542,40
107.720,33
ANY 2020
29.065,55
29.065,55
ANY 2020
61.936,63
50.758,05
33.698,48
27.439,55
48.500,39
25.988,43
28.444,87
29.065,55
305.831,94
ANY 2020
22.476,18
18.548,49
41.024,67

Básiques 2020

Destin. 2020

Espec. 2020

Compl 2020

Total any

4.998,24
3.916,64
3.256,30
2.307,84
14.479,02
Triennis
2020
0,00
2.399,46
1.066,48
935,32
3.461,76
2.307,84

20.613,98
17.648,22
13.773,22
12.824,76
64.860,18

14.429,66
8.682,66
7.594,30
7.594,30
38.300,92

19.137,69
11.915,51
6.723,29
6.723,29
44.499,77

Básiques 2020

Destin. 2020

Espec. 2020

8.914,36
11.313,82
9.980,84
9.849,68
13.978,68
12.824,76

5.880,70
5.880,70
5.880,70
4.543,56
7.594,30
7.594,30

9.836,14
9.836,14
9.836,14
5.373,76
9.836,14
9.836,14

GRUP
LLOC
C1
INFORMATIC
A2
GESTOR INFOR
A2
TÈCNIC SISTEMES

VPT
C22B
B22CB22C

GRUP
LLOC
C1
Inform.Consum

VPT
C22A

GRUP
A1
A1
C1
C1
A1
C1
C1
C1

LLOC
SECRETARIO
TAG RRHH
SECRET.ALCA
ADMTIVO
TAG
ADMTIVO
ADMTIVO
ADMTIVO

VPT
A30D
A28C
C22
C22A
A28A
C22A
C22A
C22A

GRUP
LLOC
C2
Oficial mecanic
AP
Ajudant serv. mul

VPT
D16B
E14A

LLOC
A1
A2
C1
C1

AREA
Adm.ser.interns
Adm.ser.interns
Adm.ser.interns
Adm.ser.interns
Económica
Económica

VPT

56.691,28
Sou 2020
8.914,36
8.914,36
Sou 2019

TECNIC PE
TECN.INS.LABO/Tècnic
promoc.eco

AREA
Adm.ser.interns
Adm.ser.interns
Adm.ser.interns
Adm.ser.interns
RRHH

LLOC

VPT
D16B

Cap RRHH
TAEgradsoc
ADMTIVO PERS
ADMTIVO
LLOC

C2
C2
C2
C2
C1
C1

GESTOR
GESTOR
GESTOR
TELEFO2ACT
INSPEC RENTAS
ADMTIVO

VPT
A28CCD30
B24B
C22A
C22A
VPT
D18/C22B
C22B
C22B
D14A+
C22B
C22B

SB 2020
15.615,74
13.731,58
10.516,92
10.516,92
50.381,16
SB 2020
8.914,36
8.914,36
8.914,36
8.914,36
10.516,92
10.516,92
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TR
11
6...3
1
TR
11
TR
6
6
3…5
4…4
1…10
3
2......8
11
TR
1..1
1
TR
4…5
5...4
5..5
6
TR
0
9
4
2...2
9
6

33.567,35
20.598,17
14.317,59
14.317,59
82.800,69
Compl 2020
15.716,84
15.716,84
15.716,84
9.917,32
17.430,44
17.430,44

54.181,33
38.246,39
28.090,81
27.142,35
147.660,87
Total any
24.631,20
27.030,66
25.697,68
19.767,00
31.409,12
30.255,20

TOTAL
C.F
9310
9310
9310
9310
9310
9310
9310
9310
9310
9310
TOTAL

AT.CIUTADA
ÀREA
Económica
Econòmica
Econòmica
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
ECONOMICA

C.F
2318
TOTAL
C.F
3113
TOTAL
C.F
3261
3261
3261
TOTAL
C.F
3330
TOTAL
C.F
9250
TOTAL
C.F
3420
3420
3420
3420
TOTAL

ÀREA
Benesst/educ
EDUC.CALLE
ÀREA
Benesst/educ
CIUDADES SANAS
ÀREA
Benesst/educ
Benesst/educ
Benesst/educ
U.EducPart
ÀREA
Anim.ciutad
TEATRO
ÀREA
Anim.ciutad
AT.CIUTADA
ÀREA
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad
Anim.ciutad

GRUP
A1
A1
A1
A1
C1
C1
C1
C1
A2
C1

LLOC
INTERVENTORA
Viceintervent
Tresorer-a
TAEComptabilitat
ADMTIVO
ADMTIVO
ADMITIVO
Recaptador
TEC.QUAL.ORG
ADMTIVO

VPT
A30D
A28C
A28C
A26B
C22A
C22A
C22A
C22B
B22B
C22A

56.691,28
Sou 2020
15.615,78
15.615,78
15.615,78
15.615,78
10.516,92
10.516,92
0,00
10.516,92
13.731,58
10.516,92
118.262,38

28
TR
4
3,,,7
0
4...4
2...5,,5
8
0
6
3…5
4

10.170,86
66.862,14
37.374,26
54.554,47
Trien.2020 Bàsiques 2020 Destin. 2020 Específ.2020
2.403,84
18.019,62
14.429,66
28.285,46
5.701,80
21.317,58
14.429,66
19.137,69
0,00
15.615,78
12.398,82
19.137,74
3.532,00
19.147,78
10.400,04
14.111,23
3.658,38
14.175,30
7.594,30
6.723,29
3.077,12
13.594,04
7.594,30
6.723,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.307,84
12.824,76
7.594,30
10.095,40
3.291,48
17.023,06
7.594,30
11.243,33
1.538,56
12.055,48
7.594,30
6.723,29
25.511,02
143.773,40
89.629,68
122.180,71

91.928,73
Complem.2020
42.715,12
33.567,35
31.536,56
24.511,27
14.317,59
14.317,59
0,00
17.689,70
18.837,63
14.317,59
211.810,39

158.790,87
ANY 2020
60.734,74
54.884,93
47.152,34
43.659,05
28.492,89
27.911,63
0,00
30.514,46
35.860,69
26.373,07
355.583,79

Complem.2020
10.450,89
10.450,89
Complem.2020
7.838,44
7.838,44
Complem.2020
14.863,53
9.144,47
2.974,18
26.982,18
Complem.2020
3.149,67
3.149,67
Complem.2020
9.517,97
9.517,97
Complem.2020
2.196,21
2.746,50
2.196,21
2.746,49
9.885,41

ANY 2020
20.784,07
20.784,07
ANY 2020
15.808,12
15.808,12
ANY 2020
29.093,47
16.775,56
5.721,77
51.590,80
ANY 2020
6.389,07
6.389,07
ANY 2020
18.692,73
18.692,73
ANY 2020
4.792,96
5.583,69
4.984,67
5.668,54
21.029,86

ANNEX DE PERSONAL LABORAL FIX 2020
GRUP
LLOC
C1
MONITORA CD

VPT
C20A

GRUP
LLOC
C1
MONITORA. E.F.R.

VPT
C20A

GRUP
LLOC
A2
PROF. EPA
C1
MONITORA EPA
C1
MONITORA EPA

VPT
B22A
C20AX
C20A

GRUP
C1
MON Teat

LLOC

VPT
C20A

GRUP
AP
Oper.serv

LLOC

VPT
E14

GRUP
AP
C2
AP
C2

LLOC

VPT
E10
D12A
E10A
D12A

Op.serv.mul
Op.serv.mul
Op.serv.mul
Ajud. Gestió

Sou 2020
FUNCIONARIS 1.549.713,82
LABORALS
TOTAL

TR

Trien.2020
335.263,92

60.250,63

6.219,46

1.609.964,45

341.483,38

Sou 2020
8.413,56
8.413,56
Sou 2020
6.770,07
6.770,07
Sou 2020
13.731,58
7.361,84
2.397,34
23.490,76
Sou 2020
2.538,80
2.538,80
Sou 2020
8.169,56
8.169,56
Sou 2020
2.596,75
2.837,19
2.596,75
2.837,19
10.867,88

TR
9
TR
7
TR
1
1
4
TR
8
TR
5
TR
0
0
3
1

Trien.2020
1.919,62
1.919,62
Trien.2020
1.199,61
1.199,61
Trien.2020
498,36
269,25
350,25
1.117,86
Trien.2020
700,60
700,60
Trien.2020
1.005,20
1.005,20
Trien.2020
0,00
0,00
191,71
84,86
276,57

Bàsiques 2020
10.333,18
10.333,18
Bàsiques 2020
7.969,68
7.969,68
Bàsiques 2020
14.229,94
7.631,09
2.747,59
24.608,62
Bàsiques 2020
3.239,40
3.239,40
Bàsiques 2020
9.174,76
9.174,76
Bàsiques 2020
2.596,75
2.837,19
2.788,46
2.922,05
11.144,45

Bàsiques 2020 Destin. 2020 Específ.2020
1.884.977,74 1.009.643,46
66.470,09

1.552.876,12

33.463,53

34.361,02

1.951.447,83 1.043.106,99

1.587.237,14
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Destin. 2020
5.239,64
5.239,64
Destin. 2020
3.929,82
3.929,82
Destin. 2020
7.594,30
4.584,73
1.491,88
13.670,91
Destin. 2020
1.578,95
1.578,95
Destin. 2020
4.543,56
4.543,56
Destin. 2020
1.018,92
1.231,41
1.018,92
1.231,40
4.500,65

Complem.2020

Específ.2020
5.211,25
5.211,25
Específ.2020
3.908,62
3.908,62
Específ.2020
7.269,23
4.559,74
1.482,30
13.311,27
Específ.2020
1.570,72
1.570,72
Específ.2020
4.974,41
4.974,41
Específ.2020
1.177,29
1.515,09
1.177,29
1.515,09
5.384,76

ANY 2020

2.562.519,58 4.447.497,32
67.824,55

134.294,64

2.630.344,13 4.581.791,96

ANNEX DE PERSONAL TEMPORAL 2020
1) FUNCIONARIS TEMPORALS PER PROGRAMA
TEMPORAL FUNCIONARI PER PROGRAMA
Programa
Categoria
1531 Oficial obres
1532 Oficial pintor
3261 Prof. Castella 22 h/set
3261 Prof. Escrit.creativa
3261 Prof. Valencià 13 h/setm
3321 Aux. biblioteca
3370 Monitor juvenil
3370 Monitor-educador 50%
3370
3370
3380
4300
4300
4320
4320

Monitor-educador 50%
Subalterna Nau Jove
Festes
ADL 100% Ades
Subalterna Ades
Aux. Museu C2
Tècnic A2 Museu

T.
Nòmina
Seg. Soc
Total
FUNCIONARIS PROGRAMES SUBVENCIONATS
Programa
Categoria
2310 Administratiu
2310 Asses.jurídic
2310 Psicòleg
2310 Treballador Soc.
2316 Monitor centre dia 60%
2318 Educador social
2319 Tècnic mitjà acció soc
3250 Monitor/a despertador 27,59%
TOTAL
Seg. Soc
Total
2) LABORALS TEMPORALS
TEMPORAL LABORAL
Programa
Categoria
Conserge EPA 71,72% i dd setembre tb 5 h
3261
els divendres
3330 Monitor/a teatre
3370 Monitors escola estiu/esportiu/pasqua/Nadal
3370 Monitors campament
3420 Pers.piscina
TOTAL
Seg. Soc
Total
LABORALS PROGRAMES SUBVENCIONATS
Programa
Categoria
2310 Psicòloga
2310 Treballadora Soc.50%
2318 Monitora C dia80%
2318 Monitora barris 80%
TOTAL
Seg. Soc
Total
Projecte
1854
1854
1908
1908
1910
1911
1911
2411

Taller
T.O. MILLORA (alumnes)
T.O. MILLORA (alumnes)
E.T. FORMEM (alumnes)
E.T. FORMEM (alumnes)
EMPUJU
EMCUJU
EMCUJU
T.O. MILLORA

Duració
12 mesos
12 mesos
9 mesos
9 mesos
9 mesos
12 mesos
12 mesos 2
trienni
12 mesos
50%
12 mesos
50%
12 mesos
1 mes
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

Duració
12 mesos
12 mesos
75%
12 mesos
12 mesos
12 mesos
60% 1 trienni
12 mesos
12 mesos
9 mesos

Duració

Total
20.698,32
20.431,62
13.963,42
1.270,03
8.250,59
19.830,84

9.447,35

11.995,45

21.442,80

5.258,52

3.320,76

8.579,28

5.258,52
8.370,60
2.110,48
14.264,88
8.370,60
8.914,32
13.731,60

3.320,76
9.517,90
2.456,47
14.863,56
9.517,90
13.094,04
18.837,72

8.579,28
17.888,50
4.566,95
29.128,44
17.888,50
22.008,36
32.569,32

114.029,42
35.748,22
149.777,64

133.066,83
41.716,45
174.783,28

247.096,25
77.464,67
324.560,92

Bàsiques Complementàries
10.516,87
6.876,80

Total
17.393,67

11.712,80

4.912,20

16.625,00

15.615,84
13.731,60

10.363,92
9.570,36

25.979,76
23.301,96

6.540,93

7.436,81

13.977,74

13.731,60
15.724,29
2.176,32
89.750,25
28.136,70
117.886,95

9.570,36
11.942,36
1.374,28
62.047,09
19.451,76
81.498,85

23.301,96
27.666,65
3.550,60
151.797,34
47.588,47
199.385,81

Total

10 mesos

13.314,88

9 mesos

6.389,07
40.000,00
9.431,19
5.500,77
74.635,91
24.629,85
99.265,76

Duració
12 mesos
12 mesos
50%
12 mesos
80%
12 mesos
80%

Total
35.890,88

Concepte
Nómina
Seg.soc
Nómina
Seg.soc
Indemnització
dif. Nomina
dif.SS
Indemnització

126

Bàsiques Complementàries
9.180,96
11.517,36
8.914,36
11.517,26
6.714,67
7.248,75
610,73
659,30
3.967,51
4.283,08
8.914,32
10.916,52

14.352,74
19945,40
19637,80
89.826,82
29.418,28
119.245,10
Total
1.400,00
1.315,97
1.400,00
4.375,60
2.880,00
1.759,66
689,38
5.428,47

2411
2411
2411
C6
Partida
3262
3262
Total
3) ALTRES
Partida
1320-150
Total
Seg. Soc
Total
Partida
2210-151
Total
Seg. Soc
Total
Partida
9290-500
Total
Programa

E.T. FORMEM
EMCORD
EMCORP
SEPE

Indemnització
Indemnització
Indemnització
Indemnització

Concepte
Nómina becaris 20%
SS.Becaris
Total becaris

Total
3.000,00
1.452,30
4.452,30

Concepte
C. Productivitat PL

Total
67.575,10
67.575,10
20.948,28
88.523,38
Total
5.000,00
5.000,00
1.550,00
6.550,00
Total
139.754,28
139.754,28
Total

Concepte
H. extes personal

Concepte
Fons contingències 2%

Concepte
Borsa ocupació Emergència Social Inclou
2412
tutora laboral
2413 prog. Espec.pers.divers.funcional

68.769,07
20.000,00
88.769,07

Total
Seg.soc

29.293,79

Total

118.062,86
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3.120,80
1.089,72
1.211,86
334,78
25.006,24

RELACIÓ NOMINAL PLANTILLA PERSONAL ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA (ANY 2020)
LLOC

Tuba
Viola
Contrabaix/conj.cor
Harmonia/anal.orqu
Idiomes
Piano
Percussió
Cant/cor
Fagot
Oboe
Piano
Trompa
TOTAL

Director
TOTAL

LLOC

LABORAL INTERÍ/TEMPORAL

CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A

Grup A28C

SB 2020 TR
Triennis 20 CD 2020
CE 2020
Básiques
Complem
mes
SBPE
TRPE
Total 2020
204,06 0,00
0,00
108,49
76,83
204,06
185,32
389,38
148,82
0,00
4.450,70
204,06 3,00
22,22
108,49
76,83
226,28
185,32
411,60
148,82
16,21
4.699,91
204,06 4,00
29,62
108,49
76,83
233,68
185,32
419,00
148,82
21,61
4.782,91
612,17 4,00
88,87
325,47
230,49
701,04
555,96
1.257,00
446,47
64,78
14.348,69
204,06 4,00
29,62
108,49
76,83
233,68
185,32
419,00
148,82
21,61
4.782,92
1.020,28 4,00
148,12
542,45
384,15
1.168,40
926,60
2.095,00
744,11
107,97
23.914,47
612,17 3,00
66,65
325,47
230,49
678,82
555,96
1.234,78
446,47
48,59
14.099,50
612,17 5,00
111,09
325,47
230,49
723,26
555,96
1.279,22
446,47
80,98
14.597,88
76,83
204,06 2,00
14,81
108,49
218,87
185,32
404,19
148,82
10,80
4.616,81
204,06 3,00
22,22
108,49
76,83
226,28
185,32
411,60
148,82
16,21
4.699,91
204,06 0,00
0,00
108,49
76,83
204,06
185,32
389,38
148,82
0,00
4.450,70
204,06 2,00
14,82
108,49
76,83
218,88
185,32
404,20
148,82
10,80
4.616,90
4.489,27
2.386,78
1.690,26
5.037,31
4.077,04
9.114,35
3.274,08
104.061,29

PERSONAL DIRECCIÓ

SB 2020
TR
884,97 0,00
884,97

CD 2020
CE 2020
Básiques
Complem
mes
SBPE
664,22
873,66
884,97
1.537,88
2.422,85
546,10
664,22
873,66
884,97
1.537,88
2.422,85
546,10

Total 2020
30.471,98
30.471,98

LABORAL FIX DISCONTINU
LLOC
Piano, p.compl
Clarinet
Trombó/cambra
Violoncel
Trompeta
J. Music flauta
Violí
LM.ClarinetC.est/piano
Saxofó-Se
Guitarra
TOTAL

CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A
CD22- B21A

SB 2020 TR
1.020,28 5,00
1.020,28 3,00
204,06 5,00
408,11 5,00
816,22 6,00
816,22 5,00
1.020,28 6,00
1.020,28 7,00
1.020,28 7,00
816,22 3,,,3
8.162,23

185,15
111,09
36,66
74,06
177,74
148,06
222,09

CD 2020
CE 2020
Básiques
Complem
mes
SBPE
542,45
384,15
1.205,43
926,60
2.132,03
744,11
542,45
384,15
1.131,37
926,60
2.057,97
744,11
76,83
108,49
240,72
185,32
426,04
148,82
216,98
153,66
482,17
370,64
852,81
297,64
433,96
307,32
993,96
741,28
1.735,24
595,29
433,96
307,32
964,28
741,28
1.705,56
595,29
542,45
384,15
1.242,37
926,60
2.168,97
744,11

259,21
259,21
197,79

542,45
542,45
433,96
4.339,60

384,15
384,15
307,32
3.073,20

1.279,49
1.279,49
1.014,01
9.833,29

926,60
926,60
741,28
7.412,80

2.206,09
2.206,09
1.755,29
17.246,09

744,11
744,11
595,29
5.952,88

FUNCIONARI
LLOC
AUX. ADM 70%
SUBALTERN 68,96%
TOTAL

VPT
D16A
AP-D14A

SB
TR
TR
6.240,05
0
4.694,78
0
10.934,83

0,00

0,00
0,00
0,00
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Básiques
Destinació
Espec
Complement Total any
6.240,05
3.648,74
3.695,87
7.344,61
13.584,66
4.694,78
2.611,03
2.858,59
5.469,62
10.164,40
10.934,83

6.259,77

6.554,46

12.814,23

23.749,06

134,95
80,97
27,01
53,97
129,53
107,94
161,94
188,93
188,93
145,73

Total 2020
24.329,73
23.499,17
4.862,32
9.731,85
19.795,89
19.463,11
24.744,10
25.160,30
25.160,30
20.023,45
196.770,21

DOCUMENT Nº 11
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ANNEX D’INVERSIONS 2020
ECO

PROG

PROG

Descripció ECO
ADQUISICIÓ TERRENYS PARC DE LES ERES I
CEMENTERI
AMPLIACIÓ NÍNXOLS
CONSTRUCCIÓ PARC PÚBLIC
ADQUISICIÓ ARBRES
ALTRES INVERSIONS

600

1510

609
609
609
609

1640
1710
1710
4121

609

4140

609

4320

609
619
619
619
619
619

4540
1532
1532
1532
1640
1700

619

1710

619

2412

CONDICIONAMENT ESPAIS PÚBLICS

619

3360

REUBICACIÓ ESTÀTUA DEL LLAURADOR

619

3421

619
622

4220
3410

622

3421

1020

HORT SOCIAL II ACTUACIÓ
PROGRAMA ACCESSIBILITAT PERSONES AMB
DISCAPACITAT
ALTRES INVERSIONS
PAVIMENTACIÓ MITJANA AV ALACANT
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIONS
PLA DE MOBILITAT URBANA-SENYALITZACIÓ VIAL
REPARACIÓ I NETEJA COBERTES CEMENTERI VELL
MILLORA DE LA RAMPA DEL PORT (GALP)
RENOVACIÓ DE JOCS INFANTILS I DE MOBILIARI
URBÀ

1840

FINALITZACIÓ OBRA PAVIMENT ESPORTIU I
AMPLIACIÓ DELS CARRERS PISTA ATLETISME OBRA
920 (SOM 2018-2019)
INVERSIONS POLÍGONS
CIRCUITS D'ENTRENAMENT
REPARACIÓ CAMP FUTBOL 8: BARANA,
CONDICIONAMENT GESPA I ASPERSORS

Denominació programa

Inversions amb
recursos propis

Subvencions

Total

URBANISME

48.500,00 €

48.500,00 €

CEMENTERI MUNICIPAL
PARCS I JARDINS
PARCS I JARDINS
CASA FIGUERO
DESENVOLUPAMENT
RURAL
INFORMACIÓ I
PROMOCIÓ TURÍSTICA
CAMINS RURALS
VIES PÚBLIQUES
VIES PÚBLIQUES
VIES PÚBLIQUES
CEMENTERI MUNICIPAL
MEDI AMBIENT

30.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
17.061,11 €

30.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
17.061,11 €

4.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

PARCS I JARDINS

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

1.279,62 €

1.279,62 €

50.000,00 €
15.000,00 €

50.000,00 €
15.000,00 €

16.800,00 €

16.800,00 €

PROGRAMA OCUPACIÓ
EMERGÈNCIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA I
PROTECCIÓ PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC
POLIESPORTIU
MUNICIPAL
INDUSTRIA
PONÈNCIA D'ESPORTS
POLIESPORTIU
MUNICIPAL
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334,78 €
20.000,00 €
16.912,47 €
1,00 €
10.000,00 €
6.125,00 €

21.096,00 €

21.430,78 €
20.000,00 €
16.912,47 €
1,00 €
10.000,00 €
6.125,00 €

ECO

PROG

PROG

Descripció ECO

623

1320

ARMES POLICIA

623
623
623
623
624
625
625
625

3375
3410
3422
9208
9208
1621
2316
3322

PÈRGOLA MÉS BANCS
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MAQUINARIA TALLER
VEHICLE TALLER
CONTENIDORS
MOBILIARI
PRESTATGERIES

625

3371

MOBILIARI

626

4920

PLA MODERNITZACIÓ. E-GOVERN

626

4921

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

627

3321

ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S

627

4500

PROJECTES

632
632
632
632

3231
3379
9203
9330

INVERSIONS COL·LEGIS
REPARACIONS EDIFICI
MARINA D'OR
REFORMA FAÇANA BIBLIOTECA

641

1521

CONSULTA VIVENDA PROTEGIDA

681 1510
TOTAL

QUOTES D'URBANITZACIÓ

Denominació programa
SEGURETAT I ORDRE
PÚBLIC
PAELLERS
PONÈNCIA D'ESPORTS
PISCINA COBERTA
TALLER
TALLER
RECOLLIDA DE RESIDUS
CENTRE DE DIA INFÀNCIA
ARXIUS
PONÈNCIA D'INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA I
JOVENTUT
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
SISTEMES TIC
BIBLIOTEQUES
PÚBLIQUES
PROJECTES, DIRECCIONS
D'OBRES I LLICÈNCIES
CENTRES EDUCATIUS
CENTRE TERCERA EDAT
EDIFICIS MUNICIPALS
GESTIÓ DEL PATRIMONI
PROMOCIÓ I GESTIÓ DE
VIVENDA DE PROTECCIÓ
PÚBLICA
URBANISME
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Inversions amb
recursos propis

Subvencions

Total

2.500,00 €

2.500,00 €

20.000,00 €
12.800,00 €
30.000,00 €
1,00 €
1,00 €
7.000,00 €
100,00 €
6.000,00 €

20.000,00 €
12.800,00 €
30.000,00 €
1,00 €
1,00 €
7.000,00 €
100,00 €
6.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

12.119,31 €

12.119,31 €

2.000,00 €

2.000,00 €

37.260,00 €

37.260,00 €

16.000,00 €
6.000,00 €
1.913,42 €
6.000,00 €

16.000,00 €
6.000,00 €
1.913,42 €
6.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

45.927,27 €
566.635,98 €

21.096,00 €

45.927,27 €
587.731,98 €
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BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER AL 2020

TÍTOL PRELIMINAR. ÀMBIT D’APLICACIÓ

En compliment del que disposen els articles 165 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text
refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals (LRHL) i 9.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
que desenvolupa el capítol primer del títol VI de la Llei en matèria de pressupostos (BOE núm. 101, de
27 d’abril de 1990), s’estableixen les bases d’execució següents del pressupost general d’aquesta entitat
per a l’exercici 2020.
BASE 1a. ÀMBIT I VIGÈNCIA
1.

Aquestes bases d’execució s’han d’aplicar a l’execució del pressupost general d’aquesta entitat per
al 2020 i tindran la mateixa vigència temporal que aquest.

2.

Si el pressupost haguera de prorrogar-se, les bases d’execució regiran, així mateix, en el període de
pròrroga.

TÍTOL PRIMER. DEL PRESSUPOST I LES SEUES MODIFICACIONS
CAPÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS
BASE 2a. DEL PRESSUPOST GENERAL
El pressupost general per al 2020 queda integrat pel pressupost de la mateixa entitat i pel pressupost de
l’Organisme Autònom Conservatori Professional de Música.
BASE 3a. ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES I INGRESSOS
L’estructura pressupostària de despeses i ingressos per a l’exercici 2020 s’ajusta a l’establerta per
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre del Ministeri d’Economia i Hisenda (BOE núm. 297, de 10 de
desembre de 2008), modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
 Les despeses es clasifiquen d’acord amb els següents nivells:
Clasificació per programes:
Àrea de Gasto (1)
Política de Gasto (2)
Grupo de programes (3)
Programes (4)
Subprogrames (5)
Clasificació econòmica:
Capítol (1)
Article (2)
Concepte (3)
Subconcepte (4)
Partida (5)
 Els ingressos es codifiquen emprant únicament la classificació econòmica
BASE 4a. DEFINICIÓ DE LA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1.

La aplicació pressupostària, l’expressió de la qual xifrada constitueix el crèdit pressupostari, es
defineix per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica a nivell de programa i
concepte, respectivament.

2.

La aplicació pressupostària així definida constitueix la unitat sobre la qual ha d’efectuar-se el
registre comptable dels crèdits i de les seues modificacions, sense perjudici del que estableix la base
sisena, així com de les operacions d’execució del pressupost de despeses regulades en el títol II.
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3.

Constitueix un projecte de despesa les aplicacions pressupostàries finançades amb un ingrés
específic .

BASE 5a. PRINCIPI D’ESPECIALITAT EN LES SEUES VESSANTS QUALITATIVA I QUANTITATIVA
Els crèdits per a despeses han de destinar-se exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagen
sigut autoritzats en el pressupost o en les seues modificacions degudament aprovades i no es podran
adquirir compromisos de despeses en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de
despeses, els quals tenen caràcter limitat dins dels nivells de vinculació jurídica que s’estableixen en la
base següent.
BASE 6a. NIVELLS DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS
Amb l’objecte de facilitar la gestió del pressupost i la consecució dels objectius marcats per a aquest
exercici, la vinculació jurídica dels crèdits als efectes del control fiscal queda establerta en els nivells
següents:


Respecte de la classificació per programes: a nivell de programa



Respecte de la classificació econòmica: a nivell de capítol, excepte les inversions que vinculen a
nivell de concepte.



Els projectes de despesa que es puguen constituir estaran vinculats qualitativament i es podrà
realitzar major despesa del prevista sense necessitat de recórrer a modificacions formals dels
crèdits assignats.

En els casos en que, encara havent-hi dotació pressupostària per a un o diversos conceptes dins del
nivell de vinculació establit, es pretenga imputar despeses a altres conceptes o subconceptes de la
mateixa bossa de vinculació les aplicacions del qual no figuren explicitades en la comptabilitat de
despeses perquè no tenen dotació pressupostària, estes aplicacions s'entendran obertes amb un import
'0' i no farà falta operació de transferència de crèdit prèvia, d'acord amb l'article 9 i 37.2.b), paràgraf
segon del RD 500/1990 i la resolució de la IGAE a la consulta 8/95. No obstant això, el primer document
comptable que es tramite amb càrrec a tals conceptes o subconceptes (RC, A, AD o ADO), haurà de fer
constar tal circumstància per mitjà de diligència en lloc visible que indique: 'Primera operació imputada
al concepte'.

CAPÍTOL SEGON: MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
BASE 7a. RÈGIM JURÍDIC
1.

Les modificacions pressupostàries, tant en l’estat de despeses com en el d’ingressos, han de regir-se
pel que disposen aquestes bases i pel que a l’efecte s’estableix en la LRHL i en el Reial decret
500/90.

2.

Mentre no s’aprove el pressupost definitiu per al 2019, el pressupost prorrogat podrà ser objecte
de qualsevol de les modificacions previstes en aquest títol amb les puntualitzacions de l’art. 21 del
RD 500/90.

BASE 8a. DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS
1.

Quan haja d’efectuar-se alguna despesa per a la qual no existisca crèdit disponible suficient en el
corresponent nivell de vinculació jurídica, s’haurà de tramitar l’expedient oportú de modificació de
crèdits.

2.

Sobre el pressupost de despeses podran realitzar-se els tipus de modificacions següents:
a)

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

b) Transferències de crèdit.
c)

Incorporació de romanents de crèdits.
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d) Baixes per anul·lació.
e)

Ampliacions de crèdit.

f)

Generacions de crèdit per ingrés.

BASE 9a. NORMES COMUNS A TOTES LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT
1.

Els expedients de modificació de crèdits han d’incoar-se per ordre de l’Alcaldia o de la Presidència
de l’organisme autònom i han de contenir, en tot cas, la documentació general que a continuació es
relaciona, sense perjudici de l’específica que per a cada tipus de modificació s’estableix en la
corresponent base:
a)

Proposta formulada per l’Alcaldia, amb expressió concreta i resumida de la classe de
modificació a realitzar, a la qual haurà d’acompanyar-se una memòria justificativa de la
necessitat i urgència de la mesura, en la qual han d’explicitar-se amb caràcter general els
extrems següents:


Les normes legals, els acords i les disposicions en què es basa.



El detall de les aplicacions pressupostàries a què afecta, amb indicació dels crèdits
necessaris en cada una d’elles, així com de les causes determinants de la insuficiència de la
corresponent dotació creditícia.



La naturalesa i quantia dels recursos que la financen.

b) Informe d’Intervenció i, si escau, aquells altres informes o dictàmens facultatius que s’estimen
oportuns per a l’adequada avaluació dels aspectes tècnics, jurídics o econòmics de l’expedient.
c)

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, que serà preceptiu en els supòsits en què
l’aprovació corresponga al Ple.

d) Resolució o acord de l’òrgan competent segons aquestes Bases.
2.

Els acords d’aprovació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit,
en tot cas, així com les transferències de crèdit que hagen de ser aprovades pel Ple, han de
subjectar-se als mateixos requisits que els establerts per als pressupostos i els seran d’aplicació els
que sobre informació, reclamacions, publicitat i règim de recursos preceptuen per a aquests els
articles 168 i 169 del RDL 2/2004 de 5 de març. Els acords d’aprovació definitiva d’aquests
modificacions hauran de ser executius dins de l’exercici en què s’adopten ja que, de no ser així, no
produiran cap efecte.

3.

Les resolucions o els acords aprovats de la resta d’expedients de modificacions de crèdit són
immediatament executius, tant si corresponen al Ple com a l’Alcaldia.

BASE 10a. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
1.

Es consideren crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, aquelles modificacions del pressupost
de despeses que suposen l’assignació de crèdit destinat a una despesa específica i determinada que
no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per al qual no hi ha consignació pressupostària o
l’existent és insuficient i no susceptible d’ampliació.

2.

Aquestes modificacions podran finançar-se indistintament amb algun o alguns dels recursos
enumerats en l’apartat 1 de l’article 36 del RD 500/90, de 20 d’abril.

3.

En els supòsits en què es destinen a incrementar les despeses d’inversió pressupostats en els
capítols VI i VII, podran finançar-se amb recursos procedents d’operacions de crèdit a llarg termini.

4.

Excepcionalment, i sempre que el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, reconega la insuficiència dels mitjans de finançament a què fa mèrit el
punt 2 d’aquesta base i declare la necessitat i la urgència de la despesa, podrà aplicar-se al
finançament de noves o majors despeses corrents incloses en els capítols I, II, III i IV, l’operació de
crèdit a mitjà termini regulada en l’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, i hauran de complirse en tot cas les condicions que s’hi estableixen.
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5.

La disponibilitat dels crèdits extraordinaris i suplementaris finançats a càrrec d’operacions de crèdit,
quedarà condicionada a la formalització d’aquestes.

6.

En aquests expedients, la memòria justificativa de la necessitat haurà d’acreditar de forma especial
el següent:
a)

El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.

b) Si es finança amb nous o majors ingressos sobre els previstos, que la resta dels mateixos ve
efectuant-se amb normalitat, quant al conjunt del pressupost respecta, tret que aquells tinguen
caràcter finalista.
c)

La insuficiència dels mitjans de finançament normal, quan es pretenga acudir a la via
excepcional a què es refereix el punt 4 anterior.

7.

Quan es finança mitjançant baixes per anul·lació, ha d’adjuntar-se a la memòria el document del
regidor delegat corresponent, en què demostre la possibilitat d’efectuar la minoració del crèdit
sense la pertorbació del respectiu servei.

8.

Quan la causa de l’expedient siga una calamitat pública o concórreguen raons d’excepcional interès
general que hagen d’acreditar-se en l’expedient, la modificació pressupostària serà executiva des de
l’aprovació inicial.

BASE 11a. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
1.

Es consideren transferències de crèdit les modificacions del pressupost de despeses que, sense
alterar la quantia total d’aquest, suposen canvis de crèdit entre aplicacions pressupostàries
corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica.

2.

L’aprovació dels expedients de transferència de crèdit correspon al Ple de l’Ajuntament quan
afecten a aplicacions pressupostàries de distintes àrees de despeses.
Per contra, correspon a l’Alcaldia quan les transferències es produeixen entre aplicacions
pressupostàries pertanyents al mateixa àrea de despesa, o entre aplicacions pressupostàries del
capítol I amb independència de la seua classificació per programes.

3.

L’expedient haurà de contenir, a més dels documents generals, els següents:
a)

La conformitat dels regidors responsables de les àrees implicades en la modificació respecte de
la minoració dels crèdits, especificant que les mateixes no afecten al normal funcionament i
prestació dels serveis.

b) El certificat d’Intervenció sobre l’existència de saldo suficient per a l’autorització de les
minoracions de crèdit que es contenen en la proposta, a la qual ha d’acompanyar-se còpia dels
documents acreditatius de les retencions de crèdits (RC) que com a conseqüència d’aquest
certificat s’hagen practicat en les aplicacions pressupostàries corresponents. En aquest sentit,
es pot ordenar la retenció a Intervenció, si escau, fins i tot abans de formular-se la proposta.
BASE 12a. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
1.

Tenen la consideració de romanents de crèdit, els saldos dels crèdits definitius no afectats al
compliment d’obligacions reconegudes.

2.

Els crèdits que poden ser incorporats al pressupost de l’exercici següent són:
a)

Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdits i les transferències de crèdits, que hagen
sigut aprovades en l’últim trimestre de l’exercici.

b) Els crèdits que cobrisquen compromisos o disposicions de despeses aprovades pels òrgans
competents de l’Ajuntament que, a 31 de desembre, no constituïsquen obligacions
reconegudes i liquidades.
c)

Els crèdits finançats amb operacions de capital.
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d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats.
3.

No obstant això, els romanents de crèdit que emparen projectes de despesa finançada amb
ingressos afectats han d’incorporar-se obligatòriament sense limitació quant al nombre d’exercicis.

4.

A l’efecte de la tramitació d’aquest expedient, i amb referència a l’exercici anterior, la Intervenció
ha d’elaborar un estat comprensiu de la informació següent procedent de la comptabilitat auxiliar
de romanents de crèdit:
a)

El saldo compromès ha de detallar-se per a cada aplicació pressupostària, és a dir, el saldo de
disposicions de despesa, a càrrec dels quals no s’ha procedit al reconeixement d’obligacions.

b) Els saldos d’autoritzacions, crèdits disponibles i crèdits retinguts pendents d’utilització referits a
les aplicacions pressupostàries següents:

c)



Les afectades pels expedients a què es refereix la lletra a del punt 2.



Les pertanyents als capítols VI, VII, VIII i IX.



Les que tinguen els crèdits autoritzats supeditant la seua disponibilitat a l’efectiva
recaptació dels recursos afectats.

Els romanents de crèdits relatius a projectes de despesa amb finançament afectat, amb
indicació de l’estat d’execució d’aquest i del grau de realització dels ingressos afectats.

5.

Quan l’Alcaldia i els responsables de cada àrea gestora de despeses reben aquesta informació
podran sol·licitar a Intervenció que expedisca certificat sobre l’existència i la incorporació de
romanents de crèdit d’aquelles aplicacions pressupostàries en què els crèdits es pretenguen
incorporar, així com informe sobre la naturalesa i quantia dels recursos disponibles per a finançar
l’esmentada incorporació. Pel que fa a l’existència de romanents ha de certificar-se per a cada
aplicació pressupostària a nivell de vinculació jurídica dels crèdits vigents en l’exercici de
procedència.

6.

Expedits els certificats corresponents, i sempre que ho siguen en sentit favorable, s’iniciarà la
incoació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit amb la proposta raonada de
l’Alcaldia i/o dels regidors responsables d’àrea gestora de despesa, a la qual s’haurà d’acompanyar,
a més dels indicats certificats, els projectes o els documents acreditatius que les despeses podran
ser executades al llarg de l’exercici.

7.

Amb caràcter general, l’aprovació de la liquidació ha de precedir a la incorporació de romanents.
Excepcionalment, aquesta incorporació podrà aprovar-se abans que la liquidació per raons
d’urgència quan es tracte de crèdits per a despeses amb finançament afectat, tant si estan inclosos
en un projecte de despesa com si no, sempre que puguen finançar-se amb els recursos afectats als
mateixos a què es refereix l’article 48.3a) del RD 500/90.

8.

L’aprovació dels expedients regulats en aquesta base correspon a l’Alcaldia.

BASE 13a. BAIXES PER ANUL·LACIÓ
1.

Es considera baixa per anul·lació la modificació del pressupost de despeses que suposa
exclusivament una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació pressupostària.

2.

Quan l’Alcaldia estime que el saldo d’un crèdit és reductible o anul·lable sense pertorbació del
servei, podrà ordenar la incoació de l’expedient de baixa per anul·lació, que haurà de ser aprovat
pel Ple.

3.

Quan les baixes de crèdits es destinen a finançar suplements o crèdits extraordinaris, formaran part
integrant de l’expedient que es tramite per a l’aprovació d’aquells.

4.

Quan les baixes es destinen al finançament de romanents de tresoreria negatius, o a aquella
finalitat que es fixe per acord del Ple de l’entitat local, seran immediatament executives sense
necessitat d’efectuar cap nou tràmit.
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BASE 14a. AMPLIACIONS DE CRÈDIT
Únicament es podran declarar ampliables aquelles aplicacions pressupostàries que es corresponguen
amb despeses finançades amb recursos expressament afectats. Es declaren ampliables les següents
aplicacions pressupostàries:
• 1510.21200 "Execucions subsidiàries", que es finançarà amb els majors drets reconeguts en el
concepte 39905 del pressupost d'ingressos.
• 2314.789 "Subv. Entitats no lucratives ", que es finançarà amb els drets reconeguts en el concepte 36
"Vendes "(Preu públic venda llibre EPA).
• 9208.22699 “Despeses diverses Taller”, 9208.623 “Maquinaria Taller”, 9208.624 “Vehicle Taller”, que
es podran finançar amb els ingressos aplicats en el concepte 39909 "Altres ingressos " pel concepte
concret de “Venta de ferralla”, material que no té utilitat que es considera efecte no utilitzable (així
declarat mitjançant el corresponent expedient patrimonial) i que es vol valoritzar com a conseqüència
de la neteja de magatzems.
BASE 15a. GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
1.

Podran generar crèdit en l’estat de despeses del pressupost els següents ingressos de naturalesa no
tributària:
a)

Aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques, per a finançar,
junt amb l’Ajuntament, despeses de competència local.
És necessari que s’haja produït l’ingrés o, si no n’hi ha, que obre en l’expedient acord formal de
concedir l’aportació.

b) Alienació de béns municipals, encara que és necessari que s’haja procedit al reconeixement del
dret.
c)

Ingressos derivats de la prestació de serveis, que podran ser:


Preus públics cobrats en quantia superior a la pressupostada per haver donat al
corresponent servei, per causes excepcionals, una major extensió de l’habitual.



Ingressos derivats del rescabalament de les despeses originades per la prestació de serveis
per compte de tercers, especialment per l’execució subsidiària d’actes administratius a
costa de l’obligat, en els termes regulats en l’art. 106 de la Llei de procediment
administratiu. L’exigència d’aquest rescabalament podrà ser cautelar i realitzar-se abans de
l’execució, a reserva de la liquidació definitiva. En aquest cas, podrà generar crèdit en el
moment en què es produïsca l’ingrés.

d) Els reembossaments de préstecs concedits tant al personal funcionari com al laboral.
e)

Els reintegraments de pagaments indeguts realitzats a càrrec del pressupost corrent, una
vegada s’haja fet efectiu l’ingrés.

2.

En els supòsits regulats en les lletres c) i d) del punt anterior, podrà generar-se crèdit amb el mer
reconeixement del dret, encara que no serà disponible fins que es produïsca l’efectiva recaptació
d’aquest.

3.

L’aprovació d’aquest expedient correspon en tot cas a l’Alcaldia.

BASE 16a. MODIFICACIONS DE L’ESTAT D’INGRESSOS
1.

Amb l’objecte d’observar el principi d’equilibri pressupostari, les previsions inicials de l’estat
d’ingressos del pressupost hauran de ser modificades a l’alça amb ocasió de l’aprovació de les
modificacions de crèdits següents:
a)

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
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Han de modificar-se els corresponents subconceptes d’ingressos quan es financen amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els previstos en aquests.
De la mateixa manera ha d’actuar-se quan el finançament procedisca d’una operació de crèdit
o de la utilització del romanent líquid de tresoreria. En aquest últim supòsit, la quantia aplicada
ha d’imputar-se al subconcepte 870.00 o 870.01, segons el cas, i no donarà lloc al
reconeixement de cap dret.
b) Ampliacions i generacions de crèdit.
Els recursos afectats que determinen la tramitació d’aquests expedients, tant si estan
compromesos o reconeguts, com si han sigut ja efectivament recaptats, segons la modalitat,
produiran ampliació en la consignació del subconcepte corresponent per la quantia que
corresponga.
c)

Incorporació de romanents de crèdit.
L’augment en la consignació pressupostària d’ingressos es produirà en funció del finançament
dels mateixos, de forma semblant al que preveu els apartats anteriors i ha d’imputar-se al
subconcepte 870.02.

2.

Per contra, podran modificar-se a la baixa les previsions d’ingressos quan s’efectuen baixes per
anul·lació dels crèdits pressupostaris, sempre que aquestes vinguen originades per un previsible
descens en el rendiment d’aquells.
CAPÍTOL TERCER. PRÒRROGA DEL PRESSUPOST

BASE 17a. AJUSTAMENTS DE CRÈDITS PER PRÒRROGA AUTOMÀTICA DEL PRESSUPOST.
1.

En els casos de pròrroga automàtica dels pressupostos han de realitzar-se els ajustaments, tant a
l’alça com a la baixa, que es regulen en l’art. 169.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, i en l’art. 21 del
RD 500/90.

2.

A l’efecte, el regidor d’Hisenda, ha de formular proposta raonada dins dels quinze primers dies del
mes de gener en què es detallen els ajustaments a realitzar, amb expressió de la aplicació
pressupostària afectada, la quantia de la modificació i la seua causa.

3.

La proposta, previ informe d’Intervenció, que haurà de comprovar si s’adequa a la normativa
indicada en el punt 1, ha de ser aprovada per l’Alcaldia, la qual ha de donar compte al Ple en la
pròxima sessió que convoque.

TÍTOL SEGON. GESTIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS DE LA GESTIÓ ECONÒMICA
BASE 18a. COMPETÈNCIA
1.

Segons disposa l’art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el desenvolupament de la gestió econòmica, de
conformitat amb el pressupost aprovat, correspon a l’alcalde, sense perjudici de les facultats que
l’esmentada llei atribueix al Ple de la corporació.

2.

Els actes administratius de caràcter resolutori que requereix la gestió econòmica han de ser dictats
per l’Alcaldia, per la Junta de Govern o pel Ple, segons les atribucions que tinguen conferides
respectivament, en els articles 21, 22 i 23 de la Llei 7/85. A estos efectes, cal tiendre en compte el
Decret 1.038/2019, de 19 de juny, de designació de les Àrees i delegacions d’Alcaldia en membres
corporatius (modificat pel Decret 1.070/2019, de 26 de juny), i el Decret 1.030/2019, de 18 de juny,
de delegació de assumptes en la Junta de Govern Local (modificat per Decret 1.131/2019, de 4 de
juliol).
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BASE 19a. SITUACIÓ DELS CRÈDITS PER A DESPESES.
1.

Els crèdits consignats en el pressupost de despeses podran trobar-se en les situacions següents:
a)

Crèdits disponibles

b) Crèdits retinguts pendents d’utilització
c)

Crèdits no disponibles

2.

En principi tots els crèdits per a despeses es trobaran en la situació de crèdits disponibles.

3.

Els òrgans o unitats que tinguen al seu càrrec la gestió dels crèdits i siguen responsables dels
programes de despeses podran sol·licitar els certificats de crèdit pertinents, als efectes de la
tramitació dels expedients de despeses, o de transferències de crèdits.
L’expedició dels certificats d’existència de crèdit corresponen a la Intervenció i donen lloc a una
reserva de crèdit pel seu import per a aquesta despesa o transferència; els crèdits corresponents
queden com a retinguts pendents d’utilització.
L'emissió del certificat d'existència de crèdit o el document comptable RC, té la consideració d'un
acte de gestió comptable; no forma part de les verificacions pròpies de l'exercici de la funció
interventora i, per tant, no condiciona el sentit de futures actuacions de control. Per tant, i de
conformitat a la Consulta 01/2006, de 13 de febrer, de la IGAE, el certificat d'existència de crèdit té
la funció d'acreditar que per a l'aplicació/és i importe/s que figura/n en el document de retenció de
crèdits per a gastar, existeix saldo de crèdit disponible i que es procedeix a la seua retenció.

4.

Les despeses consignades en el pressupost inicial que hagen de finançar-se −totalment o
parcialment − mitjançant subvencions, aportacions d’altres institucions, operacions de crèdit,
alineació de bens patrimonials, contribucions especials, o qualsevol altre ingrés de naturalesa
extraordinària, no estaran disponibles fins que es formalitzen els compromisos per part de les
entitats que concedeixen la subvenció o l’aportació, fins que no s’aprove definitivament l’operació
de crèdit, la alineació efectiva, o la imposició i l’ordenació de les contribucions especials o fins que
no es produïsca el reconeixement del dret en els altres casos d’ingressos extraordinaris.

CAPÍTOL SEGON. GESTIÓ DE LA DESPESA
BASE 20a. FASES DEL PROCÉS DE DESPESA
1.

La gestió del pressupost de despeses de l’Ajuntament es realitza en les fases següents:
a)

Autorització de la despesa

b) Disposició o compromís de la despesa
c)

Reconeixement i liquidació de l’obligació

d) Ordenació del pagament
BASE 21a. AUTORITZACIÓ DE DESPESES
1.

Dins de l’import dels crèdits pressupostats correspon l’autorització de les despeses a:
a)

L’Alcaldia

Segons la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, “Competències en matèria de contractació en les Entitats Locals”, Corresponen als
Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals les competències com a òrgan de contractació
respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió
d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu
valor estimat no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seua durada no siga
superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les
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seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
b)b) El Ple
2.Quan la seua quantia excedisca dels límits fixats en el paràgraf anterior.
3.

Correspon en tot cas a l’alcalde l’aprovació de despeses relatives a atencions urgents derivats de
catàstrofes o infortunis públics o greu risc dels mateixos, el qual ha de donar compte
immediatament al Ple.
De la mateixa manera competeix a l’Alcaldia l’ordenació de despeses per atencions obligatòries de
caràcter periòdic, com ara les següents:
a)

Les de retribucions de personal percebuts en nòmina mensualment.

b) Els pagaments per cotitzacions a la Seguretat Social.
BASE 22a. DISPOSICIÓ DE DESPESES
Dins de l’import dels crèdits autoritzats correspon la disposició de les despeses al mateix òrgan
competent per a l’autorització assenyalada en la base anterior.
BASE 23a. RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
1.

Correspon a l’alcalde el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de
despeses legalment adquirides.

2.

Les despeses produïdes i no reconegudes durant l’exercici pressupostari que es presenta per al seu
reconeixement en l’exercici posterior han d’ajustar-se al procediment següent:
a)

Obligacions que resulten de la liquidació de retards del personal i derivades de compromisos de
despeses degudament adquirides en exercicis anteriors.
Aquestes obligacions, recollides en el punt 2 de l’article 176 del RDL 2/2004, de 5 de març,
constitueixen l’excepció al principi establert en l’apartat 1 del mateix article i han de ser
reconegudes per l’alcalde segons ho disposa l’article 60.1 del RD 500/1990 i s’ha d’imputar
sense més tràmits al pressupost corrent si el disponible de la aplicació pressupostària ho
permet i prèvia incorporació dels romanents de crèdit per a aquells supòsits de projectes
finançats amb ingressos afectats.

b) Obligacions no previstes en el supòsit anterior.
Després de comprovar que, en efecte, es meritaran aquestes quantitats, s’ha de reconèixer el
dret a la seua percepció pel Ple de l’Ajuntament, conforme a l’article 60.2 del RD 500/1990. En
funció d’aquest reconeixement ha de procedir-se a la provisió de la corresponent dotació
pressupostària, i si es dona el cas, mitjançant el pertinent expedient d’habilitació o suplement
de crèdit.
BASE 24a. ORDENACIÓ DEL PAGAMENT
1.

L’ordenació de pagaments d’aquelles obligacions prèviament reconegudes correspon a l’alcalde.

2.

L’acte administratiu de l’ordenació es materialitza en relacions d’ordres de pagament que elabora
Tresoreria, de conformitat amb el pla de disposició de fons en el qual s’ha d’arreplegar
necessàriament la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis
anteriors.
Així mateix, l’ordenació del pagament pot efectuar-se individualment respecte d’obligacions
específiques i concretes.

BASE 25a. ACUMULACIÓ DE FASES
1.

Un mateix acte administratiu pot abraçar més d’una de les fases d’execució del pressupost de
despeses enumerades en la base 21a i es poden donar els casos següents:
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a)

Autorització-disposició

b) Autorització-disposició-reconeixement de l’obligació
2.

L’acte administratiu que acumule dues o més fases produeix els mateixos efectes que si aquestes
fases s’acordaren en actes administratius separats.

3.

En qualsevol cas, l’òrgan o l’autoritat que adopte l’acord ha de tenir competència, originària o
delegada, per a acordar totes i cada una de les fases que en aquell s’incloguen.

BASE 26a. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA DESPESA
1.

La proposta de despesa formulada pel centre gestor es remet a Intervenció perquè una vegada
efectuada la retenció de crèdit en l’aplicació pressupostària corresponent, s’envie junt amb el
document «A» a l’òrgan competent per a la seua autorització.
Una vegada autoritzat la despesa, el document «A» es remet a Intervenció per a la seua presa de
raó en comptabilitat.

2.

El centre gestor, una vegada realitzats els oportuns tràmits per a la disposició de la despesa i una
vegada conegut l’import exacte d’aquest i l’adjudicatari, ha de tramitar el document «D» davant de
l’òrgan competent per a la disposició.
Una vegada aprovada la disposició del despesa es remet el document «D» a la Intervenció per a la
seua presa de raó.

3.

Realitzada la despesa d’acord amb les condicions establertes i rebudes, els documents justificatius
(factures o certificats) es remeten a Intervenció per a la seua fiscalització i remissió junt amb el
document «O» a l’òrgan competent per al reconeixement de l’obligació.
Reconeguda l’obligació, es remet a Intervenció el document «O» acompanyat dels justificants per a
la seua presa de raó i a fi d’iniciar el tràmit de l’ordenació del pagament.

4.

Com a regla general, excepte allò que s’ha establert per als expedients de contractació, és necessari
la proposta d’aprovació de despesa per l’òrgan gestor corresponent quan l’import supere els 1.200
euros.

5.

D'acord amb el que estableix l'article 135 de la Constitució Espanyola i l'article 14 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera "Los crèdits
pressupostaris per a satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions
s'entendran sempre inclosos en l'estat de gastos dels seus Pressupostos i no podran ser ser objecte
d'esmena o modificació mentres s'ajusten a les condicions de la Llei d'Emissió”.

BASE 27a. PROCEDIMENT ABREUJAT «AD»
1.

Quan per a la realització d’una despesa, es conega la seua quantia exacta i el nom del perceptor es
podran acumular les fases d’autorització i disposició i es tramitarà el document comptable «AD».

2.

Pertanyen a aquesta àrea de despesa els tipus de despeses següents:
a)

Despeses plurianuals per l’import de l’anualitat compromesa.

b) Arrendaments.
c)

Treballs realitzats per empreses amb contracte en vigor (neteja, arreplegada de fems,
manteniment de l’enllumenat, etc.)

d) Interessos i quotes d’amortització de préstecs concertats.
e)
3.

Adquisicions o serveis objecte de contractació directa en què a més no és possible o preceptiu
l’obtenció de més d’una oferta.

La proposta de despeses formulades pel centre gestor es remet a Intervenció perquè una vegada
efectuada la retenció de crèdit en l’aplicació pressupostària corresponent l’envie junt amb el
document «AD» a l’òrgan competent per a la seua aprovació.
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Una vegada aprovat, el document «AD» es remet a la Intervenció per a la seua presa de raó en
comptabilitat.
4.

El reconeixement d’obligacions conseqüència de despeses tramitades mitjançant el procediment
abreviat «AD» es realitza d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la base anterior.

BASE 28a. PROCEDIMENT ABREUJAT «ADO»
1. Pertanyen a aquesta àrea de despesa els següents tipus de despeses:
a) Les despeses que per les seures característiques requerisquen contractació menor i sempre que
siguen inferiors a 3.000,00 € (IVA exclós), d’acord amb la base 29.4.
b) Dietes
c)

Despeses de locomoció

d) Interessos de demora
e)

Altres despeses financeres

g)

Devolució d’ingressos indeguts en els casos en què s’haja incorregut en error material,
aritmètic o qualsevol altre de fet.

Els subministraments dels conceptes 221 i 222 originaran la retenció del crèdit a l’inici de l’exercici
per l’import estimat dels consums, a fi d’assegurar la reserva corresponent.
3.

Els documents justificatius de l’obligació es remeten a Intervenció per a la seua fiscalització.
Aquesta documentació, junt amb el document «ADO», es remet a l’òrgan competent per a la seua
aprovació. Quan l’òrgan competent siga l’alcalde, l’aprovació de l’«ADO» es realitzarà mitjançant
decret d’alcaldia.

3.

Una vegada aprovat per l’òrgan competent, es remet a la Intervenció per a la seua presa de raó en
comptabilitat el document «ADO» acompanyat de la documentació justificativa i a l’efecte d’iniciar
el tràmit de l’ordenació del pagament.

BASE 29a. PROCEDIMENTS ESPECIALS
1.

DESPESES DE PERSONAL
L’execució de les despeses de personal s’ajustaran a les normes següents:
a)

L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball pel Ple suposen l’autorització i la
disposició de la despesa dimanant de les retribucions.
Per l’import d’aquestes que meritaran durant l’exercici, corresponents als llocs de treball
efectivament ocupats, es tramitarà al començament d’exercici el document «AD» amb aplicació
als crèdits pressupostaris corresponents.
El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral, qualsevol altra incorporació,
així com nous drets amb contingut econòmic no inclosos en la plantilla pressupostària,
generaran la tramitació de nous documents «AD» per import igual a les nòmines que es preveu
satisfer en l’exercici.
Les nòmines mensuals compliran la funció de document «O» per l’import brut d’aquestes que
s’ha d’elevar a l’Alcaldia per a la seua aprovació.

b) En relació amb les quotes per Seguretat Social, al principi de l’exercici es tramita el document
«AD» per import igual a les cotitzacions previstes en l’exercici. Les possibles variacions originen
documents complementaris o inversos d’aquell. L’import de les liquidacions mensuals originen
la tramitació del document «O».
c)

Quant a la resta de despeses del capítol I, si són obligatòries i conegudes a principi d’any, s’ha
de tramitar el corresponent document «AD».

211

Si les despeses foren variables, en funció de les activitats que duga a terme la corporació o de
les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d’acord amb les normes generals
recollides en les bases anteriors.
d) Respecte a la percepció de les gratificacions per serveis extraordinaris, a continuació es regulen
els supòsits que es plantegen retribuir:
1. Per al personal municipal.
1.1 Assistència a òrgans col·legiats, gravació de plens, i treball realizat en dissabte i festius en relació al
vedat de caça, mercat municipals i excepcionals i Fira de San Sebastià, sempre i quan no estiga previst
als complements retributius dels diferents llocs de treball que hi intervinguen.
En el cas de les hores extraordinàries que es produisquen a la Fira de Sant Sebastià, no podrá ser
superior a les 8 hores diàries.
1.2 A més, es preveu un nombre màxim d’hores retribuïdes per empleat/empleada municipal de 30
hores a l’any. No obstant això, aquestes 30 hores també podran compensar-se amb temps de descans. A
partir d’aquest número d’hores fins 50 hores, la compensació seria mitjançant temps de descans. El
màxim d’hores extraordinàries que podrà fer cada empleat/da municipal al llarg de l’any serà de 50
hores. No es computaran aquelles hores fora de la jornada laboral que excedisquen de les 50 hores ja
que es considera que respondran a altres conceptes i/o altres circumstàncies i particularitats de cada
àrea/servei que requeriran d’altres i/o diferents solucions.
Tan sols es farà ús d’aquestes hores prèvia justificació i motivació de cada responsable d’àrea de la
necessitat que les origine. A tal efecte, haurà d’emetre el corresponent informe de necessitat. Aquest
informe serà sempre previ i la proposta s’aprovarà per providència d’Alcaldia. Emesa la providència
d’Alcaldia, aquesta es traslladarà al Servei de Personal. No s’acceptarà la retribució d’hores
extraordinàries per a supòsits en què prèviament no s’haja informat pel Responsable de l’Àrea de la
necessitat i aprovat per providència d’Alcaldia.
Aquestes hores extraordinàries tindran, sempre que siga possible, un caràcter voluntari.
Per al personal municipal que ocupe un lloc de treball amb un complement d’específic C, les hores
extraordinàries s’entenen incloses dins d’aquest específic sense que puga sol·licitar-ne. Per al personal
amb un complement específic B, que equival a 2,5 hores més a la semana, amb un total aproximat de 50
hores a l’any, les hores extraordinàries computaran a partir del moment en què s’esgoten les 50 hores
esmentades.
No es computaran com a hores extres els períodes inferiors a una hora que es realitzen a continuació de
la jornada laboral.
1.3 Seran retribuïdes les hores que el personal de l’Oficina Tècnica realitze fora de la jornada de treball
en les situacions de pluges intenses, amb el vist-i-plau del Responsable de cada servei i de l’Alcaldia.
Aquestes hores es computaran a banda de les previstes a l’apartat anterior, és a dir, del conjunt de les
30 hores.
1.4 Períodes de festes al larg de l’any: per treballs realitzats pel personal de la Brigada d’obres i serveis.
2. Per al Cos de la Policia, en particular:
2.1 En relació als “Operatius excepcionals de seguretat vial i seguretat ciutadana”.
Per als supòsits que es supere el nombre d’operatius previstos als Decrets 327/2012, de 15 març, i
Decret 843/2016, de 7 de juliol. Aquests operatius es realitzaran de conformitat amb el que ja es troba
arreplegat als esmentats decrets, que estableixen el règim de lliurança del 7*7, en tots els seus termes .
2.2 “Hores extraordinàries d’agents per falta d’efectius”.
S’estableix com a conseqüència de la següent situació:
El nombre de places vacants d’agents: cinc. Està preparant-se el corresponent procediment de
cobertura en propietat.
-La dificultat de cobrir-les temporalment amb comissions de serveis.
-La dificultat de cobrir-les amb personal interí.
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Es plantegen amb la finalitat que siga la pròpia plantilla hi existent, actualment, qui assumisca aquesta
qüestió augmentant el nombre d’hores que realitzen, en concepte d’hores extraordinàries, i durant el
temps estrictament necessari per tramitar i finalitzar el procés de cobertura de les cinc places d’agent,
en els termes següents, tal i com ja es va establert al Decret 327/2012, de 15 de març:
Aquestes hores extraordinàries tindran, sempre que siga possible, un caràcter voluntari. A tal efecte, es
constituirà, per part del Comissari Municipal, la corresponent borsa d’agents, entre tots/es les persones
que conformen el cos de la Policia Local. Es farà ús de la borsa previ informe de necessitat emés pel
Comissari Municipal i posterior aprovació per providència d’Alcaldia. Aquesta providència es traslladarà
al servei de personal als efectes oportuns.
Afectarà tant a agents com a oficials.
Per al personal municipal que ocupe un lloc de treball amb un complement d’específic C, les hores
extraordinàries s’entenen incloses dins d’aquest específic sense que puga sol·licitar-ne.
Forma de retribució: en els termes establerts anteriorment per al personal de l’Ajuntament, és a dir:
Hora realitzada per agent
Dia laborable
Nocturna, diumenge o festiu

Compensació eocnòmica
(SB+CD+CE)/jornada +10%
(SB+CD+CE)/jornada +20%

En descans
1 hora 30 minuts
2 hores 00 minuts

Es considerarà:

e)



Jornada nocturna: de les 22:00 hores a les 06:00 hores.



Festivitat i diumenge: entre les 0:00 hores i les 24:00 hores.



Jornades realitzades fora del municipi de Silla en situacions especials, com projectes europeus
amb acompanyament de joves: entre les 8:00 hores i les 24:00 hores.

S’estableix com supòsits de percepció de complement de productivitat el que percep el secretari del
O.A Conservatori de Música d’acord amb l’article 29 del Conveni col·lectiu del personal d’aquest O.A
(BOP 25/3/2009), i el que es regula mitjançant acord de Ple de 30 de juliol de 2019, relatiu als
operatius de la policia, i que estarà vigent fins la finalització dels procesos de cobertura de places
vacants descrits a la part expositiva del present. Finalitzat aquest procés, finalitzarà l’aplicació
d’aquest complement de productivitat.

2.

APORTACIONS
a)

En el cas d’aportacions obligatòries a altres administracions o altres ens a què l’Ajuntament
pertanga, si l’import és conegut a l’inici de l’exercici, es tramitarà document «AD».

b) Si l’import de l’aportació no fóra conegut, s’instarà la retenció de crèdit per la quantitat
estimada.
3.

SUBVENCIONS
a)

En les subvencions, si el beneficiari s’assenyala expressament en el pressupost juntament amb
l’import d’aquesta (subvencions nominatives incloses en l’annex 1), s’originarà la tramitació del
document «AD», a l’inici de l’exercici.

b) Les altres subvencions originaran el document «AD» en el moment del seu atorgament.
4.

EXPEDIENTS DE CONTRACTES D’OBRES, DE SUBMINISTRAMENT, DE SERVEIS, DE CONCESSIÓ
D’OBRES, DE CONCESSIÓ DE SERVEIS I CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIALS.

CONTRACTES MENORS:
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, “Se
consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate
de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”.
Respecte al procediment de tramitació de les despeses que per les seues característiques requerisquen
contractació menor (per satisfer necessitats puntuals i esporàdiques, concretes i perfectament
definides, i urgents, en cap cas per atendre necessitats periòdiques, permanents i previsibles),cal fer la
següent distinció:
- Sempre que siguen despeses inferiors a 3.000€ (Iva exclòs), es podran acumular les fases
d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació tramitant-se el document comptable “ADO”,
havent-se de tramitar prèviament la retenció de crèdit del crèdit necessari, a l'efecte de garantir
l'existència de crèdit disponible al qual imputar la despesa a realitzar. Aquesta retenció s'efectuarà en
presentar l'Òrgan Gestor la corresponent Proposta de despesa a la Intervenció, i al costat de la mateixa
s'haurà d'aportar:
a)

Proposta de despesa, que inclou acreditació de la insuficiència de mitjans disponibles en cas de
contractes de serveis. A més, s’informa que el contractista proposat no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superen la xifra de 40.000€, quan es
tracte de contractes d'obres, o a 15.000€, quan es tracte de subministraments o de serveis.

b) Pressupost
c)

Projecte d'obres, en el cas que es tracte d'obres

d) Declaració responsable de la capacitat d'obrar
e)

Informe d'estar al corrent amb l'Ajuntament de Silla (es sol·licita internament a la Tresoreria
Municipal)

f)

Certificat d'estar al corrent amb AEAT.

g)

Certificat d'estar al corrent amb TGSS.

h) Reserva de crèdit
En tot cas, la Intervenció municipal podrà sol·licitar Informe Jurídic quan la naturalesa de la despesa
el requerisca o si per la Intervenció Municipal s'observa fraccionament de la despesa a l'efecte
d'eludir la tramitació de l'expedient corresponent a majors imports, en aquest cas s'emetria informe
desfavorable.
- Per a despeses iguals o superiors a 3.000€ (Iva exclòs), l’autorització-disposició es realitzarà, d’acord
amb el Decret de delegacions 1030/2019, de 18 de juny, per JGL.
Prèviament, caldrà tramitar un expedient que incorporarà:
a)

Proposta de despesa, que inclou acreditació de la insuficiència de mitjans disponibles en cas de
contractes de serveis. A més, s’informa que el contractista proposat no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superen la xifra de 40.000€, quan es
tracte de contractes d'obres, o a 15.000€, quan es tracte de subministraments o de serveis.

b) Informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte menor (del regidor
competent d’acord amb el Decret 1.085/2019, de 27 de juny)
c)

Pressupost

d) Projecte d'obres, en el cas que es tracte d'obres
e)

Declaració responsable de la capacitat d'obrar

f)

Informe d'estar al corrent amb l'Ajuntament de Silla (es sol·licita internament a la Tresoreria
Municipal)
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g)

Certificat d'estar al corrent amb AEAT.

h) Certificat d'estar al corrent amb TGSS.
i)

Informe de Secretaria (DA 3ª de la LCSP)

j)

Reserva de crèdit.

k)

Acord de JGL

l)

Notificació

m) Inscripció en el Registre de Contractes.
n) Publicació en el PLACE (art. 63.4 i 154.5 de la LCSP)
o) Remissió al Tribunal de Comptes (article 335.1 de LCSP).
c.CONTRACTES QUE NO TINGUEN LA CONSIDERACIÓ DE MENORS:
Els contractes que no tinguen la consideració de menors, segons la definició establerta en l’article 118
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, han de tramitar-se mitjançant el
corresponent expedient de contractació d’acord amb l’article 116 i 117 de la LCSP.
L'expedient s'ha de referir a la totalitat de l'objecte del contracte, sense perjudici del que preveu
l'apartat 7 de l'article 99 sobre els contractes adjudicats en lots.
A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
Així mateix, ha d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i
la fiscalització prèvia de la intervenció, si escau.
En l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en
consideració per adjudicar el contracte.
BASE 30b. MÈTODE D’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
1.

Segons assenyala la regla 18 d’Instrucció de comptabilitat de 2004, els béns i drets de l’immobilitzat
que tinguen la condició d’actius amortitzables hauran de ser objecte d’una amortització sistemàtica
al llarg de la seua vida útil.

2.

El mètode d’amortització serà lineal o constant a tal efecte s’aplicarà el que disposa en la Resolució
de 14 de desembre de 1999 de la Intervenció general de l’Administració de l’Estat.

BASE 31a. DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Quant a la naturalesa de la despesa, els documents suficients per al reconeixement d’obligacions són els
següents:
1.

En les despeses de personal (capítol I) s’han de tenir en compte les regles següents:
a)

Les retribucions de tot el personal es justifiquen mitjançant les nòmines mensuals, en les quals
ha de constar diligència acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament serveis
en el període que corresponga.

b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions necessitaran a més que, per
part del Servei de Personal, se certifique que han sigut prestats els serveis especials, i s’emeta
el corresponent decret d’alcaldia.
c)

Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents.

215

d) En altres conceptes, en què la despesa estiga destinada a satisfer serveis prestats per un agent
extern, és necessària la presentació de factura, amb els requisits que s’exigeixen en l’apartat
següent.
2.

En les despeses corrents del capítol II, en béns i serveis, amb caràcter general s’exigirà la
presentació de factura o document equivalent.

3.

Les factures han de tindre el contingut establit en l’article 6 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, que aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, i com a mínim
les dades següents:
a)

Identificació clara de l’entitat receptora (nom, NIF de l’ajuntament o de l’organisme autònom i
adreça fiscal).

b) Identificació del contractista (nom i cognoms o raó social, NIF i adreça).
c)

Data d’expedició de la factura.

c)

Descripció suficient del subministrament o servei.

e)

Nombre i classe d’unitats servides i preus unitaris.

f)

Import de la factura que constitueix la base imposable de l’IVA i que assenyala el tipus
impositiu, l’import de l’IVA i el preu total.

g)

Codi dels òrgans competents en la tramitació de la factura així com de lòrgan o unitat
administrativa que tinga atribuïda la funció de comptabilitat, codificat d’acord amb el directori
DIR3 d’unitats administratives gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

Les factures han de ser revisades aritmèticament pel centre gestor de la despesa i remeses a
Intervenció amb diligència de lliurament i recepció conforme dels béns o subministraments o amb
l’acta de recepció, segons corresponga.
En el cas d’acreditació mitjançant document equivalent a les factures es requerirà la firma del
prestador del servei o subministrament amb la identificació del firmant amb el seu nom, dos
cognoms i número del NIF.
4.

D’acord amb 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, i la Orde HAP/492/2014, de 27 de març, per la
que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, el proveïdor que hi haja expedit la factura pels serveis prestats
o bens entregats a qualsevol Administració Pública, tindrà l'obligació, a efectes de lo dispost en esta
Llei, de presentar-la davant un registre administratiu, en els termens prevists en l'articul 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de
les mercaderies o la prestació de serveis. En tant no es complixquen els requisits de temps i forma
de presentació establits en esta Llei no s'entendrà complida esta obligació de presentació de
factures en el registre.

5.

Facturació electrònica. A partir del 15 de gener del 2015, tots els proveïdors que hagen entregat
bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. A tals
efectes l’Ajuntament de Silla proporciona com Punt General d’entrada de factures electròniques el
que ha facilitat l’Estat-FACe.
En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt
general d'entrada que corresponga les entitats següents:
a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat llimitada;
c) Persones juridiques i entitats sense personalitat juridica que carixquen de nacionalitat espanyola;
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d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termens
que establix la normativa tributaria;
e) Unions temporals d'empreses;
f) Agrupació d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fondo de Pensions, Fondo
de capital risc, Fondo d'inversions, Fondo d'utilització d'actius, Fondo de regularització del mercat
hipotecari, Fondo de titulització hipotecaria o Fondo de garantia d'inversions.
No obstant, cal tindre en compte el Reglament regulador de l’ús de l’administració electrònica de
l’Ajuntament de Silla (BOP 06/12/2014), que d’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, estableix
l’exclusió d’aquesta obligació de facturació electrònica a les factures l'import de les quals siga de
fins a 1.000€ (art. 65 del Reglament).
3.6. En les despeses financeres (capítol III i IX) s’han de tenir en compte les regles següents:
a)

Les despeses per interessos i amortització de préstecs concertats que originen un càrrec directe
en compte bancari s’han de justificar amb la conformitat d’Intervenció respecte al seu
ajustament al quadre d’amortització.

b) Respecte a altres despeses financeres, aquestes es justificaran amb la còpia dels documents
formalitzats o la liquidació d’interessos de demora.
4.7. En les despeses d’inversió s’ha de justificar l’obligació bé amb factura amb els requisits establerts
anteriorment i en el seu cas amb els certificats d’obra expedits pels serveis tècnics corresponents, amb
una relació clara i precisa, indicant l’obra, l’acord que la va autoritzar, i si escau, la data del document
administratiu de formalització o l’escriptura atorgada, quantitat a satisfer, bé siga a bon compte o per
saldo i liquidació d’aquesta, període a què corresponga, aplicació pressupostària a què haja d’imputarse, segons allò que s’ha informat per Intervenció, i declaració que correspon el seu abonament per
haver-se executat d’acord amb les normes establertes i amb les reserves pactades per a la seua
recepció.
5.8. Per a la justificació de l’adquisició de títols i valors és necessari que aquests o el resguard vàlid
obren en poder de la corporació.
6.9. La concessió de bestretes de pagaments al personal es justifica amb la sol·licitud de l’interessat i la
diligència d’Intervenció acreditant que la seua concessió s’ajusta a la normativa.
BASE 32a. PAGAMENTS A JUSTIFICAR
1.

De conformitat amb el que disposen els articles 69 a 72 del RD 500/90 i la instrucció de
comptabilitat aprovada per l’Ordre Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri
d’Economia i Hisenda, l’Alcaldia podrà autoritzar, mitjançant resolució motivada, l’expedició
d’ordres de pagament a justificar.

2.

Les normes generals a les quals han d’ajustar-se aquests pagaments són les següents:
a)

La despesa es tramita seguint el procediment abreujat descrit en la base 28a, de manera que,
dictada la resolució aprovatòria de la provisió, s’expedeix el document comptable «ADOPJ» a
càrrec de la aplicació pressupostària corresponent.

b) El pagament se suporta documentalment en el document «P» i es realitza mitjançant taló o
ordre de transferència bancària al compte indicat pel perceptor.
c)

El perceptor és el responsable de la custòdia dels fons, així com de la seua correcta aplicació a
la finalitat per a la qual es van alliberar.

d) El control i el seguiment comptable d’aquests fons ha d’integrar-se en la comptabilitat
municipal i ha de dur-se a terme amb subjecció al que disposen les regles 360 a 363 de la
instrucció de comptabilitat.

217

e)

Els pagaments a justificar es podran aplicar a qualsevol de les aplicacions pressupostàries del
capítol II.
Excepcionalment, mitjançant petició raonada, es podrà aplicar a qualsevol aplicació amb el
següent concepte:
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge (concepte 623)
Mobiliari (concepte 625)
Equipaments informàtics (concepte 626)

f)

El límit màxim no ha d’excedir de 1.800,00 € i no es poden expedir noves ordres de pagament
amb aquest caràcter, a càrrec d’aquestes aplicacions pressupostàries, a favor de perceptors
que tingueren en el seu poder fons pendents de justificació.
No obstant això, mitjançant petició raonada i per esdeveniments puntuals, com puguen ser les
festes patronals, aquest límit podrà elevar-se fins a 3.000,00€. També per adquisicions puntuals
de les inversions esmenades en la lletra e) que puguen excedir dels 1.800,00 €, amb el mateix
límit dels 3.000,00€.

g)

Els perceptors han de rendir compte justificatiu, dins del termini marcat en la resolució que va
autoritzar el pagament, i sempre abans de finalitzar l’exercici, a la qual han d’acompanyar-se
les factures, els bitllets o els documents equivalents, autèntics i originals, que acrediten les
despeses realitzades. L’aprovació o el repàs del compte, prèvia fiscalització per Intervenció,
correspon a l’Alcaldia.

h) S’estableix la possibilitat de que, prèvia petició raonada, el pagament a justificar es puga
realitzar mitjançant l’utilització de tarjetes de dèbit i targetes moneder de titularitat de la
persona física a favor de la qual s’expida el manament a justificar, i vinculada a un compte
restringit de pagaments.
3.

En els supòsits en què no s’haja gastat la totalitat dels fons alliberats, la quantitat no invertida ha de
justificar-se amb la carta de pagament demostrativa del seu reintegrament. La quantitat
reintegrada podrà reposar crèdit en la corresponent aplicació pressupostària sempre que el
reintegrament es produïsca en el mateix exercici pressupostari en què es va autoritzar i es va fer
efectiu el pagament.

4.

Quan els perceptors incomplisquen l’obligació de justificar degudament la inversió dels fons,
incorren en responsabilitat comptable, la qual els serà exigida en expedient administratiu instruït a
l’efecte, el qual ha de regir-se pel Reial decret 700/1988, d’1 de juliol.

5.

Per al cobrament de les quantitats no justificades, així com els sobrants no invertits, podrà utilitzarse, si escau, la via administrativa de constrenyiment.

BASE 33a. AVANÇAMENTS DE CAIXA FIXA
1.

Amb caràcter d’avançaments de caixa fixa, l’Alcaldia podrà autoritzar, en virtut de resolució
motivada, que s’efectuen provisions de fons, a favor dels habilitats que propose Tresoreria, per a
atendre despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu que es relacionen a continuació:
a)

Despeses capítol 2: 20, 21, 22.

b) Despeses capítol 4: 48
2.

És, així mateix, competència de l’Alcaldia la determinació de l’import i la finalitat de la bestreta de
caixa fixa, així com la cancel·lació.

3.

Els límits quantitatius s’han d’establir a la vista de les propostes, previ informe d’Intervenció i dins
de les disponibilitats pressupostàries. D’acord amb el que estableix l’article 219 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, no estaran
sotmesos a fiscalització prèvia les despeses menors de 3.005,06 € que, d’acord amb la normativa
vigent es fasen efectius mitjançant el sistema d’avançament de caixa fixa.
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4.

A mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellen la reposició de fons, els habilitats retran
comptes davant del tresorer, que les ha de conformar i traslladar a Intervenció per a la seua
censura. L’Alcaldia ha d’aprovar aquests comptes.

5.

Sense perjudici del que preveu el punt anterior, i amb referència a la data inicial de cada trimestre
natural, els habilitats donaran compte a Intervenció de les disposicions realitzades i de la situació
dels fons mitjançant la rendició del compte justificatiu a la qual s’acompanya l’estat de situació dels
fons anticipats i el seu arqueig, així com les conciliacions bancàries que corresponguen.

6.

S’estableix la possibilitat de que, prèvia petició raonada, l’avançament de caixa fixa es puga realitzar
mitjançant l’utilització de tarjetes de dèbit i targetes moneder de titularitat de la persona física a
favor de la qual s’expida el manament a justificar, i vinculada a un compte restringit de pagaments.

6.

Quant a la comptabilització, han d’observar-se aquestes regles:
a)

La provisió inicial de fons per bestretes de caixa fixa es registrarà com un moviment intern de
tresoreria des de la tresoreria operativa de l’entitat a la tresoreria restringida de pagaments
carregant en el compte 575.1 ”compte restringit de bestretes de caixa fixa” o 574.1 “Caixa fixa“
amb abonament al compte 571 “Banc i altres institucions de crèdit” Comptes operatius o 570 “
Caixa Operativa”.
Simultàniament, en les aplicacions pressupostàries a les quals han de ser aplicades les
despeses, ha de procedir-se a efectuar una retenció de crèdit per l’import de la provisió que hi
corresponga.
Aquesta retenció, d’acord amb el que preveu el punt 2, no ha d’excedir de la quarta part del
crèdit inicial de la aplicació pressupostària corresponent, tret de l’excepció esmentada
anteriorment.

b) En el moment de la cancel·lació parcial, prèvia a les successives reposicions de fons, s’abone el
compte 571 o 570 amb abonament al compte 575.1 o 574.1.
c)

Aprovats els comptes a què es refereix el punt 3, s’han d’expedir les ordres de pagament de
reposició de fons amb aplicació de les quantitats justificades a les aplicacions pressupostàries
que corresponguen.
En l’expedició d’aquestes ordres de pagament no s’han d’utilitzar les retencions de crèdit
efectuades, tret que s’haguera esgotat el crèdit disponible, o quan, a causa que l’exercici
estiguera molt avançat o per altres raons, no corresponga la reposició de fons; en aquest cas els
pagaments justificats han d’aplicar-se a les respectives aplicacions pressupostàries a càrrec de
les retencions de crèdit.

7.

Els fons estaran situats en un compte corrent obert a l’efecte en entitat bancària o caixa d’estalvis
amb la denominació d’Ajuntament de Silla bestreta de caixa fixa.(Títol de la bestreta)
a)

Els fons alliberats tenen, en tot cas, caràcter de fons públics municipals i formen part de la
tresoreria de l’Ajuntament.

b) Els comptes corrents on se situen els fons de bestretes de caixa fixa, només podran admetre,
excepte el que indica el punt següent, ingressos de la tresoreria de l’Ajuntament.
c)

Els interessos que produïsquen els referits fons s’han d’ingressar pels caixers habilitats en els
comptes operatius de l’Ajuntament que a l’efecte els facilite la tresoreria amb aplicació als
subconceptes que corresponguen del pressupost d’ingressos.

d) Els ingressos que es puguen percebre en aquests comptes com a conseqüència de venda
d’entrades a espectacles municipals, s’han d’ingressar pel caixer habilitat en els comptes
operatius de l’Ajuntament amb aplicació als subconceptes que corresponguen del pressupost
d’ingressos.
No obstant això, també es poden percebre aquests fons mitjançant xec nominatiu a l’habilitat
pagador.
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8.

Disposició de fons i justificació: Les disposicions de fons dels comptes de bestretes de caixa fixa,
s’efectuen mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, autoritzades amb les firmes
mancomunades del caixer pagador habilitat i del regidor de l’àrea a què corresponga. En casos
degudament justificats, a sol·licitud motivada pel caixer habilitat es podrà disposar, sempre
mitjançant xecs nominatius, dels fons dels comptes de bestretes de caixa fixa per a lliurar a
persones que hagen de realitzar despeses en llocs o en horaris que no puguen ser atesos
directament pel caixer habilitat.
La realització dels pagaments s’ha d’acreditar mitjançant la firma en la factura o document
equivalent del prestador del servei o del subministrament amb l’expressió de «pagat» i la
identificació de qui signa amb el nom, dos cognoms i número del DNI. A cada factura o document
equivalent o, si escau, grup de documents, ha d’acompanyar-se fotocòpia del xec nominatiu, o
còpia de la transferència bancària a favor del tercer, el prestador del servei o del subministrament.
De manera excepcional, el tresorer podrà disposar dels fons percebuts en concepte de bestreta
caixa fixa de manera unitària sense necessitat d’autorització del regidor d’Hisenda.

9.

El que disposa l’apartat 3 de la base anterior sobre exigència de responsabilitats és, així mateix,
aplicable als caixers o habilitats que reben bestretes de caixa fixa.

BASE 34a. SUBVENCIONS.
Les subvencions que concedisca la corporació es regiran per la legislació bàsica continguda en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions d’aplicació a les entitats que integren
l’Administració local, d’acord amb l’apartat b) de l’article 3.1 i les disposicions que la despleguen, per
aquestes bases i per la resta de normes de dret administratiu.
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
1.

Amb caràcter general, la iniciació de l'expedient de concessió de la subvenció haurà de dur-se a
terme d'ofici per mitjà de convocatòria aprovada per l'òrgan competent, que desplegarà el
procediment que s'ha de seguir per a la concessió de les subvencions
El procediment ordinari de concessió serà el de concurrència competitiva, per mitjà de la
comparació de sol·licituds a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de
valoració prèviament fixats en les bases reguladores, procedint a la concessió d'aquelles que
obtingueren major valoració de conformitat amb els criteris establits.

2.

La concessió directa podrà utilitzar-se per a la concessió de les subvencions següents:
a)

Subvencions previstes nominativament en els presents Bases (Annex 1)

b) Aquelles quan l’atorgament de la quantia vinga imposada per una norma de rang legal i que
seguiran el procediment que siga aplicable d'acord amb la seua normativa.
c)

Excepcionalment, aquelles subvencions en les que s'acrediten raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari o altres que, degudament justificades per l'òrgan gestor, dificulten la
seua convocatòria.

El conveni serà l'instrument habitual per a canalitzar estes subvencions, contenint com a mínim la
definició de l'objecte, el règim jurídic aplicable, els beneficiaris i les modalitats d'ajuda, el
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions pel
beneficiari.
Així, respecte a les subvencions previstes nominativament en l’annex 1, si bé en el moment de
l’aprovació del pressupost originarà el document comptable AD, serà l’aprovació del conveni
regulador mitjançant acord de Junta de Govern Local el que reconega el renoneixent de l’obligació
de pagament.
Amb caràcter general, i excepte disposició en contra arreplegada en el text del conveni que ha
d’aprovar la Junta de Govern, en aplicació de l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es preveu el pagament anticipat de la subvenció otorgada (100%), que
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suposaran lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per
poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS
Sense perjudici de les obligacions establertes en la llei, els perceptors de subvencions a càrrec del
pressupost de l’entitat estaran obligats a:
(1) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamente la concessió de la subvenció.
(2) Acreditar, davant de l’Ajuntament, la realització de l’activitat o l’adopció del comportament, així
com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudi d’ajuda.
(3) Acreditar, amb anterioritat a la concessió de la subvenció, que estan al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i en la Seguretat Social en la forma que es determine reglamentàriament.
(4) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a Intervenció, en relació amb les
subvencions i les ajudes concedides.
(5) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents
electrònics que pugueren ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
(6) Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de
programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus objecte de subvenció.
(7) Comunicar a l’Ajuntament l’alteració de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat que
procedisquen de qualsevol administració o ens públic.
c)Termini de justificació. No es pot concedir nova subvenció a una entitat fins que no justifique
l’anterior.
LÍMIT GENERAL
L’import de les subvencions en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions o ajudes d’altres administracions públiques, o d’altres ens públics o privats, supere el cost
de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
BASE 35a. DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT
1.

Les subvencions de tota índole que obtinguen les entitats locals amb destinació a les seues obres i
serveis no podran ser aplicades a atencions distintes d’aquelles per a les quals van ser atorgades
constituint despeses amb finançament afectat.

3.

Així mateix són crèdits pressupostaris destinats a la realització de despeses amb finançament
afectat el projecte de despesa vedat de caça.

3.

En finalitzar l’exercici els romanents de crèdit que emparen despeses finançades amb ingressos
afectats han d’incorporar-se obligatòriament i s’han de realitzar els corresponents ajustos en el
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, llevat que es desistisca totalment o parcialment
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.

BASE 36a. CONSTITUCIÓ DE FIANCES
Si la Corporació es vera obligada a constituir alguna fiança, l’operació comptable corresponent tindrà el
caràcter de no pressupostària.
BASE 37a. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
1.

La percepció de dietes, indemnitzacions per allotjament i manutenció i despeses de locomoció i
anàlegs que corresponguen als funcionaris, al personal laboral de l’Ajuntament i als membres de la
Corporació (aquests últims amb equivalència amb els empleats del Grup 1), quedaran subjectes a la
regulació del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, (BOE núm 129, de 30 de maig 2002),

221

actualitzada per l’Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, (BOE núm. 289, de 3 de desembre),
amb les particularitats regulades en aquesta base.
2.

La justificació de les despeses de dietes i despeses de viatges s'ajustarà al model facilitat pel
departament de Recursos Humans, i es tindrà en compte el següent:
Les despeses de manutenció, allotjament i quilometratge per ús vehicle particular es justificarà
mitjançant el certificat d'assistència o document que el substituïsca.
Excepció quan l'hora de retorn de la comissió de servei siga posterior a les 22.00 hores i obligue a
realitzar el sopar fora de la residència habitual, suposat en què s'abonarà addicionalment l'import,
en un 50%, de la corresponent dieta de manutenció, prèvia justificació amb factura o rebut del
corresponent establiment.
Les despeses de locomoció (avió, tren, autobús) es justificarà mitjançant la corresponent factura.
Les despeses de taxi, peatge, metre, pàrquing, tramvia, etc. es justificaran amb el corresponent
document acreditatiu establit en la normativa de facturació, vàlidament emés.
L’assistència a cursos, jornades, etc., així com la prestació de serveis fora del terme municipal ha de
ser autoritzada pel regidor corresponent i l’autorització ha de fer constar expressament que el
desplaçament o la comissió és amb dret a percebre dietes, i que les despeses de viatge corren per
compte de la corporació.
Una vegada realitzada la comissió de serveis, i dins del termini de deu dies, la persona interessada
ha de presentar el compte justificatiu de despeses.

2.

En concret, les dietes a percebre són les següents:
a)

MANUTENCIÓ
Membres de la corporació i personal de l’Ajuntament

Dietes de manutenció

Quantia en euros
53,34€
37,40€
28,21€

Grup 1
Grup 2
Grup 3
b) ALLOTJAMENT

Quant a l’allotjament, la Resolució de 2 de desembre de 2005, de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressupostos que fa públic l’acord del Consell de Ministres, de 2 de desembre de
2005, pel qual es revisa l’import de les dietes en territori nacional, estableix les següents:
Dietes per allotjament

Quantia en euros
102,56€
65,97€
48,92€

Grup 1
Grup 2
Grup 3
c)

INDEMNITZACIONS PER DESPESES DE VIATGE
S’indemnitzarà per l’import del bitllet o passatge utilitzat de l’avió, tren o qualsevol altre mitjà
de transport preferentment en classe turista.
També seran indemnitzables les despeses de desplaçament amb taxi entre les estacions de
ferrocarril, autobús, ports, aeroports i el lloc de destinació.
Quant a les despeses de locomoció, i de conformitat amb el que disposa el reial decret abans
esmentat, les indemnitzacions a percebre com a despesa de viatge per l’ús de vehicle
particular, en comissió de servei, ha de ser com segueix:

222

Categoria

euros/km
0,19€
0,078€

Turismes
Motocicletes

Quan el recorregut fóra per camins forestals o semblants, que puguen suposar un deterioració
del vehicle utilitzat, els imports s’incrementaran en el 50%.
És indemnitzable la despesa de peatge i d’aparcament mitjançant la presentació de factura o
bitllet acreditatiu d’haver-ho satisfet.
d) ASSISTÈNCIES A TRIBUNALS D’OPOSICIONS
S’abonaran assistències als membres dels tribunals d’oposicions i concursos encarregats de la
selecció de personal o de les proves que siguen necessàries per a l’exercici de professions o per
a la realització d’activitats, sempre que en els esmentats processos de selecció es realitzen
exercicis escrits o orals, així com als col·laboradors tècnics, administratius i de serveis d’aquests
òrgans.
S’assignaran les assistències en funció de la categoria del tribunal que són les següents:


Categoria primera: accés a cossos o escales del grup A1 o categories de personal laboral
similar.



Categoria segona: accés a cossos o escales dels grups A2 i C1 o categories de personal
temporal similars.



Categoria tercera: accés a cossos o escales dels grups C2 i demés o categories de personal
laboral similars.

Les quanties fixades s’incrementaran en el 50 per 100 del seu import quan les assistències es
produïsquen en dissabtes o en dies festius.
Assistència per participació en tribunals
d’oposició, concurs o altres òrgans
encarregats de personal
Categoria Grup A1
President i secretari
Vocals
Categoria Grup A2 i C1
President i secretari
Vocals
Categoria tercera C2 i demés
President i secretari
Vocals

Quantia en euros

45,89€
42,83€
42,83€
39,78€
39,78€
36,72€

BASE 38a. ASSIGNACIONS A MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
De conformitat amb el que estableix l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, aquesta entitat local estableix les retribucions i
indemnitzacions següents als seus membres:
1.

Assignació per assistència a sessions d’òrgans col·legiats:
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Concepte
Portaveu de grup
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a

Ple de l’Ajuntament
Junta de Govern Local
Comissió Informativa

Import
190,00 €
175,00 €
140,00 €
110,00 €

En cap cas l’import a rebre per un regidor/a per assistència a sessions d’òrgans col·legiats podrà
superar els 1.500,00 € mensuals. Queden exceptuats del dret a percebre assignacions els membres
de la corporació que tinguen reconeguda dedicació exclusiva o parcial.
Així mateix, es reconeix el dret dels membres corporatius, tant els que tenen dedicació exclusiva
com els que no la tenen, a ser indemnitzats per les despeses que els origine l’exercici del seu càrrec,
prèvia justificació documental.
4.

Assignació al grups polítics: D’acord amb l’article 73-3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, apartat
incorporat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, s’estableix una dotació econòmica amb un component
fix idèntic per a tots el grups i un component variable en funció del nombre de membres del grup
polític
Concepte
Import fix per grup
Import variable ~ nombre de regidors

Import
150,00 € /mes
100,00 € /mes

Aquestes aportacions no tindran caràcter de “a justificar”.
Aquesta assignació en cap cas es pot destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.

CAPÍTOL TERCER. GESTIÓ DELS INGRESSOS
BASE 39a. COMPROMISOS D’INGRESSOS
1.

El compromís d’ingrés és l’acte pel qual qualsevol ens públic o privat s’obliga, de manera pura o
condicionada, amb l’Ajuntament, mitjançant un acord o concert, a finançar totalment o parcialment
una despesa determinada.

2.

Si els compromisos d’ingrés han d’estendre’s a diversos exercicis ha d’imputar-se a cada u d’ells la
part que es preveja realitzar en aquest de conformitat amb les estipulacions que figuren en l’acord,
protocol o document pel qual aquests compromisos es consideren ferms.

3.

Els compromisos d’ingrés imputables al pressupost corrent són objecte de comptabilització,
independentment dels imputables a exercicis posteriors.

4.

Els compromisos d’ingrés i els compromisos ferms d’aportació podran generar crèdit en els estats
de despeses dels pressupostos segons s’estableix en l’art. 181 del RDL 2/2004, de 5 de març.

BASE 40a. RECONEIXEMENT DE DRETS
1.

El reconeixement de drets ha de realitzar-se tan prompte com es conega que ha existit una
liquidació a favor de l’Ajuntament, que pot procedir de la mateixa corporació, d’una altra
administració o dels particulars. S’han de tenir en compte les regles dels punts següents.

2.

En les liquidacions de contret previ, d’ingrés directe, ha de comptabilitzar-se el reconeixement de
drets quan s’aproven les liquidacions.
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3.

En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret
tindrà lloc després de l’aprovació del padró.

4.

En les autoliquidacions i els ingressos sense contret previ, quan es presenten i s’haja ingressat
l’import d’aquestes.

5.

Els compromisos concertats corresponents a subvencions i transferències, s’han d’entendre
condicionats al compliment de determinats requisits realitzats, ja siga totalment o parcialment,
quan, per haver-se complit les condicions establertes en cada cas, la totalitat o part del seu import
siga exigible, reconeixent-se el dret en aqueix moment.

6.

Respecte a la participació en tributs de l’Estat, al començament de l’exercici ha de comptabilitzar-se
com a compromís concertat la previsió d’ingressos per aquest concepte.
Trimestralment, en el moment de la recepció de fons, ha de comptabilitzar-se el reconeixement i el
cobrament del lliurament.

7.

Els préstecs que concerte l’Ajuntament han de comptabilitzar-se com a compromisos concertats
quan es formalitze el corresponent contracte.
A mesura que tinguen lloc les successives disposicions, ha de comptabilitzar-se el seu
reconeixement i cobrament.

BASE 41a. COMPTABILITZACIÓ DELS COBRAMENTS
1.

La comptabilització dels ingressos realitzats en les caixes d’efectiu o comptes bancaris, ja siguen
aquests últims operatius o restringits de recaptació, ha de realitzar-se per aplicació diferida.

2.

Diàriament el tresorer ha d’efectuar el recompte dels ingressos rebuts aquest dia i ha d’emplenar
els fulls d’arqueig comptable corresponents a la caixa i a les entitats financeres en què s’hagen
produït els ingressos, i s’apliquen provisionalment amb abonament als comptes d’Ingressos
pendents d’aplicació.

3.

Quinzenalment ha de realitzar-se l’aplicació comptable definitiva dels ingressos realitzats en les
caixes d’efectiu i dels realitzats en els comptes bancaris dels quals s’haja rebut informació
individualitzada, abonant-se els comptes que corresponguen segons l’ingrés de què es tracte i
carregant-se els comptes d’ingressos pendents d’aplicació.

4.

D’acord amb l’article 219.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, la fiscalització prèvia dels drets es
substitueix per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovadores
posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostratge.

BASE 42a. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS
Les fiances i els dipòsits que, a favor de l’Ajuntament, hagen de constituir els contractistes o altres
persones, tindran el caràcter d’operacions no pressupostàries.
BASE 43a. OPERACIONS DE CRÈDIT
OPERACIONS A LLARG TERMINI
No es va a concertar cap operació de préstec per al finançament d'inversions.
OPERACIONS DE TRESORERIA
S’autoritza la concertació d’operacions de Tresoreria, en cas de que las necessitats de Tresoreria així
l’aconsellen, sent competent per a la seua contractació l’alcaldia sempre que no supere el 5 per 100 dels
ingressos per operacions corrents deduïts de la liquidació pressupostaria de l’exercici anterior o, en el seu
defecte de l’inmediatament precedent a aquest últim.
En tot cas, l’aprovació d’aquestes operacions quedarà condicionada a que les autoritzacions per el President de
la Corporació, no superen en el seu conjunt el 15 por 100 dels ingressos de referència i que es done compte de
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les mateixes al Plenari en la primera sessió que es celebre. Una vegada superat aquest límit, correspon al
Plenari de la Corporació l’aprovació d’aquestes operacions.
TÍTOL TERCER. LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
BASE 44a. OPERACIONS PRÈVIES EN L’ESTAT DE DESPESES
1.

Al final de l’exercici, ha de verificar-se que tots els acords municipals que impliquen reconeixement
de l’obligació han tingut el seu reflex comptable en fase «O».

2.

En particular, les subvencions concedides en què el pagament no haja sigut ordenat al final de
l’exercici, es comptabilitzaran en fase «O», encara que l’efectiva percepció de fons quede
condicionada al compliment d’alguns requisits.

3.

Els serveis gestors han de demanar dels contractistes la presentació de factures dins de l’exercici.
Sense perjudici d’això, s’ha de verificar l’estat de determinades despeses per consums o serveis
imputables a l’exercici i que el reconeixement d’obligacions no ha arribat a formalitzar-se per no
disposar en 31 de desembre de factures.
Quan siguen despeses corrents i obre informe del servei gestor justificant que ha tingut lloc
l’adquisició o el servei, les factures a rebre tindran la consideració de document «O».

4.

Els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici no estiguen afectats al compliment
d’obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels punts
anteriors i de la incorporació de romanents a què es refereix la base 12.

BASE 45a. OPERACIONS PRÈVIES EN L’ESTAT D’INGRESSOS
1.

Tots els cobraments que s’hagen efectuat fins a 31 de desembre han de ser aplicats en el
pressupost que es tanca, i per a aquesta finalitat es donaran les instruccions pertinents al
recaptador per a la puntual presentació dels comptes.

2.

Ha de verificar-se la comptabilització del reconeixement de dret en tots els subconceptes d’ingrés,
de conformitat amb el que preveu la base 38.

BASE 46a. TANCAMENT DEL PRESSUPOST
1.

El tancament i la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament ha d’efectuar-se a 31 de desembre.

2.

Els estats demostratius de la liquidació, així com la proposta d’incorporació de romanents, han de
realitzar-se abans del primer dia de març de l’any següent.

3.

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament ha de ser aprovat per l’alcalde previ informe
d’Intervenció, i ha de donar compte al Ple en la primera sessió que convoque.

BASE 47a. ROMANENT DE TRESORERIA
1.

Està integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint les obligacions
pendents de pagament i els drets que es consideren de difícil recaptació.

2.

S’estimaran els saldos de cobrament dubtós, tots els drets pendents de cobrament dels Capítols 1, 2
i 3 excepte els corresponents als quatre últims anys (periode en que no té eficàcia el principi de
prescripció), i para la resta de drets es fa un seguiment individualitzat i es determinen els que es
consideren expressament com cobrables.
Amb l’aprovació de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local, es modifica l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que va quedar com s’indica:
Les entitats locals han d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o
òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil
o impossible amb els següents límits mínims:
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a)

Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors a
aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25 per cent.

b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer anterior a
aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per cent.
c)

Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a cinquè
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 75 per
cent.

d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent.
4.

Si el romanent de tresoreria fóra negatiu, el Ple haurà d’aprovar en la primera sessió que realitze
des de la liquidació del pressupost, la reducció de despeses per quantia igual al dèficit. Si la reducció
de despeses no fóra possible, es podrà acudir al concert d’operació de crèdit pel seu import, sempre
que es donen assenyalades les condicions en l’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març. Si no
s’adoptara cap de les mesures esmentades anteriorment, el pressupost de l’exercici següent haurà
d’aprovar-se amb un superàvit inicial de quantia no inferior al repetit dèficit.
TÍTOL QUART. CONTROL I FISCALITZACIÓ

BASE 48a. MODALITATS DE CONTROL INTERN
El control intern de la gestió econòmica de la Corporació s'efectuarà per la Intervenció General en la
triple accepció de funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que
disposa l'art. 213 del RDL 2/2004 TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i les presents Bases.
La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de l'Ajuntament que
comporten el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els
ingressos i pagaments que se'n deriven i la recaptació, inversió i aplicació en general dels cabals públics
administrats, amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables a cada cas.
En l'exercici de la funció interventora s'emetran els informes d'objecció en els termes que estableixen
els articles 215 a 218 del TRLHL.
El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en
l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i,
en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió
dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la
transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos
públics locals.
El control financer així definit comprén les modalitats de control permanent i l’auditoria pública,
incloent en ambdues el control d’eficàcia.
BASE 49a. NORMES PARTICULARS DE FISCALITZACIÓ
PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE DESPESES I PAGAMENTS
1) No estaran sotmesos a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, contractes
menors, els de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa
corresponent al període inicial de l’acte o contracte del que deriven o les seues modificacions, així
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com altres despeses menors de 3.005,06 € que d’acord amb la normativa vigent es facen efectius
mitjançant el sistema d’avançament de Caixa Fixa.
No obstant això, la fase de reconeixement de l'obligació haurà de ser objecte de l'oportuna
fiscalització, sense perjudici de fer un control financer per mostreig estadístic dels contractes
menors realitzats.
2) Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora.
La Intervenció General rebrà l'expedient original complet, un cop reunits tots els justificants i
emesos els informes preceptius i quan estiga en disposició que es dicte acord o resolució per qui
corresponga.
La Intervenció General fiscalitzarà l'expedient en el termini màxim de deu dies a comptar de
l'endemà de la data de recepció. Aquest termini es reduirà a cinc dies computats d'igual forma quan
s'haja declarat urgent la tramitació de l'expedient o s'aplique el règim de fiscalització limitada
prèvia, regulat en els articles 219.2 i 3 del RDL 2/2004 TRLRHL.
A aquests efectes, el còmput dels terminis esmentats s'iniciarà el dia següent a la data de recepció
de l'expedient original i una vegada es disposi de la totalitat dels documents.
Quan la Intervenció General requerisca assessorament jurídic o els informes tècnics que considere
necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de
control intern, es suspendran els terminis esmentats en els apartats anteriors.
Respecte a la COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ, d’acord amb la Disposició addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan Interventor
assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors. Podrà estar
assistit en la recepció per un tècnic especialitzat en l'objecte del contracte, que haurà de ser
diferent del director d'obra i del responsable del contracte. Els serveis d'assistència de les
Diputacions Provincials assistiran als xicotets municipis a aquest efecte i els altres previstos en la
llei.
Respecte l’aplicació de l’article 20.6 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, que també exigeix un acte formal i
positiu de conformitat respecte a la comprovació material de la inversió en els casos en que no siga
preceptiva (contractes menors), sempre que aquestos siguen inferiors a 3.000€ aquest acte s’enten
subsumit amb la firma de la factura corresponent pel funcionari que haja tingut coneixement de la
recepció.
L'assistència del representant de la Intervenció té com a objecte la comprovació material de la
inversió, que té per finalitat la verificació material de l'efectiva realització de les obres, serveis i
adquisicions finançades amb fons públics i la seua adequació al contingut del corresponent
contracte o encàrrec (condicions generals i particulars establides en el projecte d'obres, plecs o
documentació equivalent del contracte o encàrrec inicial, o en les millores oferides per
l'adjudicatari quan hagen sigut acceptades per l'òrgan del contractació, així com en les
modificacions degudament aprovades conforme a la normativa que resulte d'aplicació).
Aquesta comprovació no aconsegueix els possibles defectes o faltes d'adequació de la inversió
realitzada amb les condicions generals o particulars de l'execució de la mateixa quan es deriven
d'aspectes o condicions d'execució que no donen lloc a resultat tangible, susceptible de
comprovació, o de vicis o elements ocults, impossibles de detectar en el moment d'efectuar la
comprovació material de la inversió. I tampoc aconsegueix aquelles deficiències o incorreccions
respecte de les quals l'esforç que haguera d'exigir-se al representant de la Intervenció i, si escau, a
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l'assessor per a detectar-les fora desproporcionat amb els mitjans personals i materials disponibles
per a efectuar l'acte de comprovació.
En els supòsits en els quals no s'haja designat assessor tècnic, la responsabilitat exigible al
representant de la Intervenció designat quedarà limitada als aspectes i deficiències que es puguen
detectar atenent la diligència mitjana exigida als professionals de l'Administració que no
requereixen qualificació tècnica en un sector específic objecte de la inversió per a l'acompliment de
les funcions assignades al seu lloc de treball.
El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en l'acta de recepció, i el
pronunciament del representant designat de la Intervenció podrà ser:
1. Favorable
2. Favorable amb observacions:
-Per Incidències sorgides en la sol·licitud de la documentació i/o en l'estudi de la mateixa que hagen
dificultat, limitat o retardat la intervenció de la comprovació material de la inversió dins del termini
i en la forma escaient.
- Diferències entre el realment executat i l'aprovat en l'expedient objecte de recepció, que per ser
d'escassa importància quantitativa facen innecessari procedir a la corresponent modificació del
contracte o encàrrec.
En aquest cas, la Intervenció, en intervindre el reconeixement de l'obligació derivat de la certificació
final quan es tracte d'obres o de la liquidació de la inversió en els restants casos, haurà de
comprovar, a l'efecte de la formulació o no d'objecció suspensiva, si aquestes diferències s'han
tingut en compte en efectuar la valoració final.
- Deficiències, incorreccions o aspectes a millorar en la documentació que integra l'expedient, que
es jutge oportú comunicar a l'òrgan gestor de l'expedient per a la seua consideració en endavant.
- En general, aquells altres aspectes detectats en la intervenció de la comprovació material de la
inversió que no suposen estar davant una execució defectuosa de la prestació.
3. Desfavorable, pels següents motius:
1- Elements o aspectes no executats o executats incorrectament, susceptibles d'esmena en el
termini que a tals efectes es concedisca al contractista o encomanat.
2- Modificacions del contracte o encàrrec que han sigut executades sense estar aprovades d'acord
amb la normativa aplicable. A l'efecte d'entendre la procedència d'estar davant una modificació, es
tindrà en compte:
a) Regla general: La modificació d'un contracte o encàrrec, en suposar l'alteració de les condicions
en què es produirà la prestació del contractista o encomanat, suposa igualment l'alteració dels
actes administratius de contingut econòmic que van haver de ser fiscalitzats en el seu moment amb
motiu de l'aprovació i compromís de la despesa; per tant, encara que la modificació no implique
augment de la despesa, o fins i tot supose una disminució d'aquest, haurà de ser igualment objecte
de fiscalització prèvia a la seua aprovació.
b) Suposat de l'article 242.4 de la LCSP, relatiu a la modificació del contracte d'obres: Com a
excepció a la regla general anterior, podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia
aprovació d'un expedient de modificació quan aquestes consistisquen en l'alteració en el nombre
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d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no
representen un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu primitiu del contracte.
A més, tampoc tindrà la consideració de modificacions la inclusió de preus nous, fixats
contradictòriament pels procediments corresponents, sempre que no suposen increment del preu
global del contracte ni afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedisca del 3% del pressupost
primitiu del contracte.
c) Regles especials per a contractes de subministraments i serveis en funció de necessitats: S'aplica
en aquells casos en els quals l'empresari estiga obligat a entregar una pluralitat de béns o a
executar el servei de forma successiva i per preu unitari, sense que el nombre total de lliuraments o
prestacions incloses en l'objecte del contracte es definisca amb exactitud al temps de celebrar
aquest, per estar subordinades les mateixes a les necessitats de l'Administració, la qual haurà
d'aprovar un pressupost màxim.
En aquests casos, cal distingir segons es tracte d'un «increment» o d'un «decrement» de la
prestació:
c.1) Increment de la prestació: En el cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals
foren superiors a les estimades inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació. A tals
efectes, haurà de preveure's en la documentació que regisca la licitació la possibilitat que puga
modificar-se el contracte com a conseqüència de tal circumstància, en els termes previstos en la
normativa de contractació. La citada modificació haurà de tramitar-se abans que s'esgote el
pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi el crèdit necessari per a cobrir l'import
màxim de les noves necessitats.
c.2) Davant un decrement de la prestació: En aquest supòsit, com vulga que el contractista s'obliga
al lliurament o a prestar serveis de forma successiva i per preus unitaris, sense que estiga
determinada la quantia total de les prestacions, al no haver-se compromés les parts a la realització
d'un nombre total de lliuraments o de serveis, ni a l'abonament del preu total del contracte, un
possible decrement en la prestació com a conseqüència de les menors necessitats de
l'Administració, dona lloc simplement a una modificació en l'expedient de despesa, no considerantse una modificació del contracte.
3-Treballs o prestacions totalment o parcialment rebuts i distribuïts en el moment d'efectuar la
comprovació material de la inversió.
4-Ocupació efectiva d'obres o la seua posada en servei per a ús públic sense la presència del
representant de la Intervenció designat.
5- Elements o aspectes no executats o executats incorrectament, no susceptibles d'esmena per la
seua pròpia naturalesa, o no esmenats en el termini que a tals efectes es concedisca al contractista.
En els casos descrits, es procedirà de la següent forma:
-Elements o aspectes no executats o executats incorrectament, susceptibles d'esmena en el termini
que a tals efectes es concedisca al contractista: En l'acta es reflectirà de forma expressa que l'opinió
és «desfavorable», i es farà constar, en el propi acta o en un informe ampliatiu, annex a aquesta, les
deficiències benvolgudes, les mesures a adoptar i el termini concedit per l'Administració per a
esmenar-les, així com els fets i circumstàncies rellevants de l'acte de recepció.
Expirat el termini concedit es procedirà a efectuar un nou acte de recepció per a comprovar si s'han
esmenat les deficiències.
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-Modificacions no tramitades: En l'acta es deixarà constància d'aquesta circumstància, posant de
manifest la necessitat de posposar la recepció formal en tant no s'adopten les mesures correctores
corresponents, previ compliment dels tràmits que exigisca la normativa aplicable en cada cas.
Així mateix, en el supòsit d'estar incurs l'expedient en un supòsit d'omissió de la funció
interventora, es tindrà en compte el procediment previst en l'article 28 del Reial decret 424/2017.
Una vegada adoptades les mesures corresponents, el centre gestor procedirà a convocar al més
prompte possible l'acte formal de recepció, incorporant entre les actuacions l'acord de l'Alcalde/Ple
segons siga procedent pel qual es convalida l'omissió de la fiscalització prèvia de l'expedient de
modificació.
- Treballs o prestacions totalment o parcialment rebuts i distribuïts en el moment d'efectuar la
comprovació material de la inversió: A tals efectes es tindrà en compte que el certificat emés pel
centre gestor fent constar la recepció de conformitat i la destinació dels treballs distribuïts, no
supleix l'absència material d'aquests.
En aquests casos, el representant de la Intervenció designat reflectirà en l'acta aquesta
circumstància, per a seguidament indicar en la mateixa la necessitat de seguir el procediment
previst en l'article 28 del Reial decret 424/2017, en haver-se produït la recepció dels treballs sense
la presència del representant de la Intervenció designat.
En aquest supòsit, una vegada s'haja produït la convalidació per l'òrgan competent, no procedirà
efectuar un nou acte de recepció, tenint en compte que la pròpia naturalesa de la deficiència
l'impossibilita.
L'òrgan de control a qui corresponga intervindre el reconeixement de l'obligació derivat de la
certificació final o de la liquidació de la inversió, verificarà, a l'efecte de la formulació o no
d'objecció suspensiva, que l'expedient incorpora l'acord de l'òrgan competent pel qual es convalida
l'omissió de la intervenció de la comprovació material de la inversió.
- Ocupació efectiva d'obres o la seua posada en servei per a ús públic sense la presència de
l'interventor: Es procedirà de forma anàloga a l'indicat en el supòsit anterior.
- Elements o aspectes no executats o executats incorrectament, no susceptibles d'esmena per la
seua pròpia naturalesa o no esmenats en el termini que a tals efectes es concedisca al contractista:
En l'acta es reflectirà de forma expressa que l'opinió és «desfavorable» tant en el cas d'estar davant
una execució incorrecta com davant una inexecució, sempre que no siguen susceptibles d'esmena o
no s'hagen esmenat en el termini concedit per a això.
3) Fiscalització prèvia limitada. Reglament de fiscalització.
a)

L’Ajuntament de Silla estableix el règim de fiscalització prèvia limitada, d’acord amb la
possibilitat prevista a l'article 219 del RDL 2/2004. Procedeix ara al desenvolupament
d'aquesta, considerant estructurat el model del control intern de manera que es puga realitzar
aquesta en dos moments:


Un primer moment caracteritzat per ser un control previ i selectiu realitzat sobre tots els
actes, documents o expedients susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic i
que es limitarà a comprovar, a més dels punts que preveu l'apartat 2 de l'article 219 del
RDL 2/2004 pel qual s'aprova el TRLRHL, aquells altres extrems que per la seva
transcendència en el procés de gestió de la despesa, es recullen per a cada tipus
d'expedient en l'annex 3 de les presents bases. Els extrems a comprovar previstos en
aquest annex tenen en compte el que s'estableix tant l'Acord del Consell de Ministres de
30 de maig de 2008, que dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
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General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics, com els extrems previstos en la Resolució de 25 de juliol de 2019, de la IGAE (BOE
de 2 d'agost de 2019), per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol
de 2019, que 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
en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis. Caldrà anar al
contingut d’aquestes disposicions per a resoldre qualsevol dubte que es plantege en
qualsevol expedient a fiscalitzar.
Respecte a la fiscalització del tràmit de formalització del contracte, tan sols serà objecte de
fiscalització limitada prèvia quan el contracte siga susceptible d’interposició del recurs
especial de contractació (art. 44 LCSP).


Control financer posterior sobre l'activitat econòmica objecte de comprovació limitada.

4) Se substitueix la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la nota d'intervenció en comptabilitat i
per actuacions de comprovació posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o
auditoria, en el control financer.
5) Omissió de la funció interventora.
De conformitat amb el que estableix l'article 156 de la LGP, en els supòsits en els quals la funció
interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el
pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions, fins que s’esmene l'omissió en els
termes que preveu aquesta base.
En aquests supòsits la Intervenció Municipal, pel que fa tingués coneixement d'aquesta omissió,
emetrà un informe preceptiu, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posant de manifest, com a
mínim, els punts següents:
a)

Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin evidenciat d'haver sotmès l'expedient a
fiscalització o intervenció prèvia en el moment oportú.

b) Les prestacions que s'hagen realitzat com a conseqüència d'aquest acte.
c)

La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament.

d) L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.
e)

Els efectes sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera, regla de despesa i límit de despesa no financer.

Emès l'informe de la Intervenció Municipal, correspon a l'òrgan gestor, prèvia fiscalització de la
despesa, l'elevació de l'expedient per al reconeixement de l'obligació a l'òrgan competent.
Es tindrà en compte que el resultat de la revisió de l'acte es materialitzarà acudint a la via de la
indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració
com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu o d'incomplir l'obligació a
seu càrrec, de manera que per raons d'economia processal, només seria pertinent instar aquesta
revisió quan sigui presumible que l'import d'aquestes indemnitzacions és inferior al valor que es
proposa.
Mentre no s'adopte l'acord de convalidació, no es realitzaran les corresponents anotacions
comptables. A aquest efecte, la data de l'informe de la Intervenció Municipal es farà constar en el
Sistema d'Informació Comptable com a data de fiscalització, un cop s'hagi comunicat l'acord de
convalidació.
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En particular, seguirà aquest tràmit l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

CONTROL FINANCER
1.

Abast del control financer.
El control financer, definit en l'article 220 del RDL 2/2004 TRLRHL s'exercirà de la forma següent:
El control financer de l'activitat economicofinancera del sector públic local s'exercirà mitjançant
l'exercici del control permanent i l'auditoria pública.
Les dues modalitats d'incloure el control d'eficàcia, que consistirà a 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 dels recursos públics locals.
De conformitat amb els objectius i mitjans assignats per la Corporació, l'exercici de les funcions de
control d'eficàcia i eficiència queda condicionat a la prèvia formulació dels pressupostos per
programes i desenvolupament de la comptabilitat analítica per centres de cost.
El control permanent té per objecte comprovar, de forma contínua, que el funcionament de
l'activitat economíco-financera del sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis
generals de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la gestió en el seu aspecte
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. Inclou les
actuacions de control que s'incloguin en el Pla anual de Control financer, a més de atribuïdes per
l'ordenament jurídic
El control permanent s'exercirà:
a)

Sobre l'activitat econòmica no subjecta a funció interventora, o limitada:


Control mitjançant tècniques d'auditoria:
(1) Contractació menor i altres despeses no subjectes a fiscalització prèvia
(2) Despesa/Ingressos en règim de fiscalització limitada.



Control mitjançant informes previs sobre l'activitat amb repercussió econòmica financera
però sense execució pressupostària.

b) Actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica.
Per a la realització dels treballs de control financer la Intervenció General podrà sol·licitar el suport de
professionals o empreses amb titulació adequada i externs a l'organització mitjançant la tramitació que
correspongui, els quals actuaran com a col·laboradors sota, la direcció de la Intervenció General.
L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que reculli les actuacions del
control permanent i d'auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
BASE 50a. INFORME RESUMEN
1.

L'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del Compte
General, l'informe resum dels resultats del control intern que assenyala l'article 213 del Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
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2.

L'informe resum serà remès al Ple, a través del president de la Corporació, i a la Intervenció General
de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els resultats
més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades
en l'exercici anterior.

BASE 51a. INFORMACIÓ COMPTABLE A SUBMINISTRAR AL PLE
Segons el que preceptua l’article 207 del RDL 2/2004 de 5 de març, la informació comptable que
Intervenció ha de subministrar a l’Ajuntament Ple, per conducte de la Presidència, s’entén subsumida en
l’obligació que té la Intervenció municipal de donar compte al Ple de la informació que, amb caràcter
trimestral, es trasllada al Ministeri de Hisenda de conformitat amb l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i els articles 4 i 16 de la Ordre
HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
Silla, octubre de 2019
L’alcalde,

Vicente Zaragozá Alberola.
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ANNEX 1

Subvencions nominatives
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2311-489

ENTITAT
Càritas Parròquia Ntra. Sra. Àngels
Càritas Parròquia Sant Jose Obrero
Càritas Parròquia Sant Roc

2314-489

Centre Ocupacional Tola
Cruz Roja
Solidaridad Gitana
Boussana
Coni
Associació Amas de Casa Tyrius
TeAjudem

2315-489

Associació Casa de la Dona
Amamanta

3200-489

AMPA CC Sagrada Família
AMPA CEIP El Patí
AMPA CEIP Luis Vives
AMPA CEIP Reis Catòlics
AMPA CEIP Sant Roc
AMPA CEIP V. Desemparats
AMPA IES Enric Valor
AMPA IES Sanchis Guarner

3379-489

As. Jubilats i Pensionistes Els Majors

3340-489

TELEHORTA
ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA POESIA DE SILLA
ASSOCIACIÓ VELA LLATINA
AGRUPACIÓ MUSICAL LA LÍRICA
CASA ANDALUCIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DANSA DELS PORROTS

3340-789

TELEHORTA

3380-489

ASSOCIACIÓ VEÏNS CARRER DEL TOLL
ASSOCIACIÓ VEÏNS PARC SANT ROC
EL GARBÍ
FALLA EL MOLÍ
FALLA LA MARJAL
FALLA MERCAT
FALLA PARC SANT ROC
FALLA POBLE
FALLA PORT
FALLA REIS CATÒLICS
JUNTA LOCAL FALLERA
PENYA BOUERA EL XIQUET DE LA FAROLA
PENYA CAIXAES
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CIF
R4600696A
R4600685D
R4600287I

IMPORT
8.000,00 €
7.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
F46193728
2.000,00 €
G98919020
1.000,00 €
G98735988
2.000,00 €
G97975437
1.500,00 €
G860796696 1.500,00 €
G46138251
1.000,00 €
Q2866001G
1.500,00 €
10.500,00 €
G40556773
1.500,00 €
G97283717
500,00 €
2.000,00 €
G96025952
400,00 €
G96186341
400,00 €
G46343174
400,00 €
G46343117
400,00 €
G46340923
400,00 €
G46213435
400,00 €
G46917605
400,00 €
G46792362
400,00 €
3.200,00 €
G97515191 10.000,00 €
10.000,00 €
G97404362
500,00 €
G97115851
600,00 €
G96682935
3.000,00 €
G46147278 30.000,00 €
G46577797
6.450,00 €
G96987664
3.500,00 €
44.050,00 €
G97404362
3.500,00 €
3.500,00 €
G97518633
G97480909
G96516067
G98151913
G98912835
G96446497
G46855466
G46828532
G46825824
G46815254
G96476635
G98191521
G96665534

1.000,00 €
1.000,00 €
4.060,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.800,00 €
700,00 €
1.300,00 €
1.600,00 €
2.300,00 €
3.500,00 €
600,00 €
600,00 €

3410 489

PENYA L'ESCLAFIT

G97012868

C. Atletisme Silla
C. Bàsquet Silla
C. Ciclista Bonillo Team l'Horata sud
C. Colombicultura
C. Dinàmic Frontenis
C. Escacs Silla
C. Excursionista Amunt i Avall
C. Gimnasia Rítmica
C. Patinatge Artístic Xen
C. Patinatge Artístic l'Albufera
C. Pilota
C. Piragüisme Silla
C. Salvamento y Natación Silla
C. Triamics
Penya Carxofa
Silla C.F.

G46845939
G46444394
G98493976
G96481452
G40510620
G96088125
G96453485
G46697926
G98671837
G98811086
G96091723
G46248852
G98428584
G98572662
G96484019
G96069323
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600,00 €
21.060,00 €
24.000,00
16.000,00
1.000,00
3.500,00
2.500,00
6.000,00
500,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
18.000,00
10.000,00
2.500,00
1.000,00
32.000,00
130.000,00

ANNEX 3
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EXTREMS A COMPROV AR EN LA FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVI A
TÍTOL I.- DISPOSICIONS COMUNS
1. ÀMBIT D’APLICACIÓ I ABAST
TÍTOL II.- EXTREMS ADDICIONALS
1. EXTREMS ADDICIONALS A COMPROVAR

 CAPÍTOL 1: PERSONAL
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

FITXA 1.1: Aprovació convocatoria per a provisió de places i/o vacants
FITXA 1.2: Nomenament de funcionaris o incorporació a la plaça i/o lloc de treball
FITXA 1.3: Nomenament del personal eventual
FITXA 1.4: Comissió de serveis
1.5: NOMENTAMENT FUNCIONARIS INTERINS
 FITXA 1.5.1: Existència de places vacants quan no siga possible la cobertura per
funcinoaris de carrera
 FITXA 1.5.2: Substitució transitòria dels titulars
 FITXA 1.5.3: Execuxió de programes de caràcter temporal personal
 FITXA 1.5.4: Excés o acumulació de tasques
FITXA 1.6: Contractació del personal laboral fix
FITXA 1.7: Contractació de personal laboral temporal
FITXA 1.8: Acord no singularitzat anteriorment, incloses les modificacions de plantilla i
catàleg de lloc de treball
FITXA 1.9: Modificació de la jornada
1.10: PROPOSTES D’APROVACIÓ DE RETRIBUCIONS VARIABLES PER ABONAR EN
LA NÒMINA DEL MES
 FITXA 1.10.1: Gratificacions per treballs extraordinaris
 FITXA 1.10.2: Productivitat
 FITXA 1.10.3: Despeses de formació
 FITXA 1.10.4: Indemnitzacions per assitència a tribunals d’oposicions
 FITXA 1.10.5: Dietes per desplaçaments
 FITXA 1.10.6: Altres indemnitzacions
 FITXA 1.10.7: Altres conceptes variables a incorporar en nòmina
FITXA 1.11: Nòmines de retribucions de personal i corporació
FITXA 1.12: Trienis reconeixement de serveis previs
FITXA 1.13: Expedients d’aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat
Social

 CAPÍTOL 2: CONTRACTACIÓ I DESPESES CORRENTS
o

OBRES
2.1: OBRES EN GENERAL
 FITXA 2.1.1: Expedient inicial/aprovació de la despesa
 2.1.2: EXPEDIENT INCIAL/COMPROMÍS DE LA DESPESA
 FITXA 2.1.2.1: Adjudicació
 FITXA 2.1.2.2: Formalització
 FITXA 2.1.3: Modificats
 FITXA 2.1.4: Revisió de preus
 FITXA 2.1.5: Aprovació certificació i factura
 FITXA 2.1.6: Reconeixement de l’obligació per l’iva reportat en el pagament de les
certificacions d’obra
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o

o

FITXA 2.1.7: Certificació final
FITXA 2.1.8: Liquidació
FITXA 2.1.9: Pagament d’interessos de demora i de la indemnització per els costos
de cobrament
FITXA 2.1.10: Indemnització a favor del contractista
FITXA 2.1.11: Resolució del contracte d’obra
FITXA 2.1.12: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renuncia a la celebració del
contracte o desistiment del procediment.

SERVEIS
2.2: SERVEIS EN GENERAL
 FITXA 2.2.1: Expedient inicial/aprovació de la despesa
 2.2.2: EXPEDIENT INICIAL/COMPROMÍS DE LA DESPESA
 FITXA 2.2.2.1: Adjudicació
 FITXA 2.2.2.2: Formalització
 FITXA 2.2.3: Modificats
 FITXA 2.2.4: Revisións de preu (aprovació de la despesa)
 FITXA 2.2.5: Expedient inicial: abonaments a compte
 FITXA
 FITXA 2.2.8: Expedient inicial: pagament d’interessos de demora i de la
indemnització pels costos de cobrament.
 FITXA 2.2.9: Expedient inicial: indemnitzacions a favor del contractista
 FITXA 2.2.10: Expedient inicial: resolució del contracte de servei
 FITXA 2.2.11: Expedient inicial: pagament de primes o compensacions als
participants en el diàleg o als candidasts o licitadors en el cas de renuncia a la
celebració del contracte o desestiment del procediment
FITXA 2.3: Contractació. Expedients relatius a contractes de serveis que tinguen per
objecte serveis financiers o bé la interpretació artísitca i literaria i els d’espectacles, de
caràcter privat.

o

SUBMINISTRAMENTS
FITXA 2.4: expedient inicial: aprovació de la despesa
2.5: EXPEDIENT INICIAL: COMPROMÍS DE LA DESPESA
 FITXA 2.5.1: Adjudicació
 FITXA 2.5.2: Formalització
FITXA 2.6: Expedient incial: revisió de preus (aprovació de la despesa)
FITXA 2.7: Expedient inicial: moficació del contracte
FITXA 2.8: Expedient inicial: abonaments a compte
FITXA 2.9: Expedient inicial: lliurament parcials i liquidació
FITXA 2.10:Expedient inicial: pròrroga del contracte
FITXA 2.11: Pagament d’interessos de demora i de la indemnització pels costos de
cobrament.
FITXA 2.12: Indemnitzacions a favor del contractista
FITXA 2.13: Resolució del contracte
FITXA 2.14: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg o als
candidats o licitadors en el cas de renuncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment
FITXA 2.15: Béns d’adquisició centralitzada

o

CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
FITXA 2.16: Contractació de concessió de serveis públics.

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o

CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
FITXA 2.17: Reconeixement de l’obligació:
Subministraments

relació

de

factures

de

Serveis

i

 CAPÍTOL III: SUBVENCIÓ
o

o

3.1: EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
 FITXA 3.1.1: Aprovació bases reguladores
 FITXA 3.1.2: Autorització de la despesa. convocatòria subvencions
 FITXA 3.1.3: En el cas d’aprovació de la base reguladora i convocatòria de forma
simultània.
 FITXA 3.1.4: Compromís de despesa: atorgament subvenció
 FITXA 3.1.5: Atorgament i reconeixement de l’obligació simultània
 FITXA 3.1.6: Reconeixement de l’obligació
3.2: SUBVENCIONS DIRECTES
 FITXA 3.2.1: Atorgament de la subvenció-fase autorització i disposició de la
despesa (ad)
 FITXA 3.2.2: Justificació: reconeixement de l’obligació i pagament
 FITXA 3.2.3: Atorgament i reconeixement de l’obligació simultània

 CAPÍTOL 4: RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
o
o
o

FITXA 4.1: Expedient incial
FITXA 4.2: Ordenació de pagament
FITXA 4.3: Execució de sentències

 CAPÍTOL 5: DEVOLUCIÓ REINTEGRAMENT D’INGRESOS
o
o

FITXA 5.1: Devolució d’ingressos
FITXA 5.2: Reintegrament de subvencions i/o ajudes concedides a l’Ajuntament

o
o
o
o

 CAPÍTOL 6: CONVENIS DE COLABORACIÓ
FITXA 6.1: Aprovació del conveni
FITXA 6.2: Modificació del conveni
FITXA 6.3: Pròrroga del conveni
FITXA 6.4: Reconeixement de l’obligació

o
o
o

 CAPÍTOL 7: BESTRETES DE
FITXA 7.1: Constitució
FITXA 7.2: Reposicions
FITXA 7.3: Compte global i tancament

o
o

FITXA 8.1: Constitució
FITXA 8.2: Justificació

CAIXA FIXA

 CAPÍTOL 8: PAGAMENTS A JUSTIFICAR

 CAPÍTOL 9: EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
o

FITXA 9.1: Execució de sentències
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 CAPÍTOL 10: ANUL·LACIÓ DE DRETS
o

FITXA 10.1: Anul·lació de drets

 CAPÍTOL 11: EXPEDIENTS URBANÍSTICS
o

o

o

o
o
o

11.1: CONVENIS URBANÍSTICS:
 FITXA 11.1.1: Aprovació conveni
 FITXA 11.1.2: Reconeixement de l’obligació
 FITXA 11.1.3: Ordenació del pagament.
11.2: OCUPACIÓ DIRECTA:
 FITXA 11.2.1: Aprovavió de l’expedient. Autorització de la despesa
 FITXA 11.2.2: Aprovació definitiva. Compromís de despesa
 FITXA 11.2.3: Pagament.
11.3: EXPROPIACIONS FORÇOSES
 FITXA 11.3.1: Incoació de l’expropiació. Aprovació de la despesa
 FITXA 11.3.2: Determinació del preu just per mutu acord
 FITXA 11.3.3: Pagament o consignació del preu just
 FITXA 11.3.4: Pagament d’interessos per demora.
FITXA 11.4: Recepcions d’obres d’urbanització
FITXA 11.5: Acceptació de cessions de terrenys obligatòries i gratuïtes
11.6: REPARCEL·LACIONS
 FITXA 11.6.1: Aprovació inicial
 FITXA 11.6.2: Aprovació definitiva
 FITXA 11.6.3: Actualització del compte de liquidació provisional
 FITXA 11.6.4: Compte de liquidació definitiva.

 CAPÍTOL 12: FINQUES DE PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL



FITXA 12.1: Venda
FITXA 123.2: Venda directa



FITXA 12.3: Adjudicació

 CAPÍTOL 13: CONTRACTES PATRIMONIALS
o

o

o

o
o

o
o
o
o

13.1: ADQUISICIÓ DE BÉNS
 FITXA 13.1.1: Expedient inicial. Aprovació de la despesa
 FITXA 13.1.2: Compromís de despesa
13.2: ARRENDAMENT DE BÉNS PATRIMONIALS
 FITXA 13.2.1: Expedient inicial
 FITXA 13.2.2: Adjudicació de l’arrendament
13.3: ARRENDAMENT DE BÉNS PARTICULARS
 FITXA 13.3.1: Expedient inicial
 FITXA 13.3.2: Compromís de despesa
 FITXA 13.3.3: Reconeixement de l’obligació
FITXA 13.4: CESSIONS D’ÚS A PRECARI
13.5. ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES
 FITXA 13.5.1: Expedient inicial
 FITXA 13.5.2: Clasificació d’ofertes
 FITXA 13.5.3: Adjudicació definitiva
FITXA 13.6: Venda de parcel·les sobrants
FITXA 13.7: Venda d’efectes no utilitzables
FITXA 13.8: Permuta de béns immobles
FITXA 13.9: Cessió gratuïta.
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 CAPÍTOL 14: CLÀUSULES RESIDUALS
o
o
o

FITXA 14.1: Clàusules residuals genèrica primera. Expedients no inclosos en l’annex
FITXA 14.2: Clàusula residual informe fiscalització previ al compromís de despesa
FITXA 14.3: Clàusula residual. Reconeixement de l’obligació.
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 EXTREMS A COMPROVAR EN LA FISCALIZACIÓ LIMITADA PRÈVIA

TÍTOL I.- DISPOSICIONES COMUNES.
En compliment del que disposa a les Base d’Execució 50ª del Pressupost municipal vigent, s’exposen a
continuació els elements a comprovar en la fiscalització limitada prèvia, desglossant-ne d’una banda aquells
requisits generals a comprovar a tots els casos amb independència del tipus d’expedient de que es tracte i,
d’altra banda, aquells extrems específics en funció del tipus d’expedient.
La Intervenció General podrà desglossar, adaptar, modificar o completar els expedients i extrems de
comprovació previstos en aquest annex, sense que aquestes actuacions comporten l’exclusió d’expedients
inclosos en la fiscalització limitada prèvia, ni l’exclusió dels extrems indicats a les lletres a) i b) del punt
segon de l’article 219 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. De totes les modificacions
produïdes, en virtut de la present delegació es donarà compte al plenari almenys una vegada a l’any.
1.

ÁMBIT D’APLICACIÓ I ABAST

1.1.- La fiscalizació limitada prèvia d’obligacions i despeses incloses en el present acord es realizarà
mitjançant la comprovació dels següents extrems:
L’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa.
En els supòsits en els que es tracte de contraure compromisos de despesa de caràcter plurianual es
comprovarà l’adequació de la proposta a la normativa vigent.
L’executivitat dels recursos que financen les despeses.
Que la despesa es genera per l’òrgan competent.
En el reconeixement d’obligacions, es comprovarà a més que aquestes han estat aprovades i
compromeses prèviament, amb fiscalització favorable o bé un cop resolta la discrepància en favor
del gestor.
Que figura a l’expedient informe proposta del departament gestor en compliment del que disposa l’art.
172 i 175 del ROF, en relació a l’acord o resolució que es proposa adoptar.
En els expedients declarats urgents s’inclourà la corresponent declaració a la proposta amb informe que
ho justifique.
1.2.- En els Organismes Autònoms dependents de l’Ajuntament es seguirà el mateix règim de
fiscalització limitada prèvia que en aquest.

TÍTOL II: EXTREMS ADDICIONALS
1.

EXTREMS ADDICIONALS A COMPROVAR

A banda dels requisits continguts en el Títol 1, de comprovació general en qualsevol tipus d’expedient
contemplat en el present instrucció, es comprovaran els extrems addicionals definits en el articles següents
en funció del tipus d’expedient de despesa de què es tracte. S’ha entendre que tots els informes que
s’incorporen als expedients, han de manifestar expressament la conclusió del seu sentit favorable o no.

 CAPÍTOL 1 – PERSONAL
A més a més dels aspectes recollits al títol 1er, es comprovaran que figuren als expedients els següents
extrems i/o documents:
o

FITXA 1.1.- Aprovació convocatoria per a provisió de plaves i/o vacants

Informe proposta del Cap de RRHH on es fa constar el següent:
 S’identifica les places de la plantilla i/o dels llocs de treball de l’RLT aprovada pel Ple a que
es refereix. S’estableix la situació en què es troba la plaça i/o lloc de treball i es detallen les
retribucions corresponent al grup, subgrup, CD i CE assignat pel Ple.
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Adequació dels requisits de titulació en relació a les característiques de la plaça i/o lloc de
treball
El compliment de les limitacions de la taxa de reposició d’efectius que estiga vigent amb
detall del saldo de la reposició d’efectius al qual s’arribaria amb l’aprovació de la proposta

FITXA 1.2.- Nomenament de funcionaris o incorporació a la plaça i/o lloc de treball.
Informe proposta del Cap de RRHH on es fa constar el següent:
 L’adequació del contracte o nomenament a la normativa vigent, especificant-ne el precepte
aplicable i la modalitat específica.
 Que la persona que es proposa acredita estar en possesió de la titulació i de les condicions
especifiques exigibles pel lloc de treball.
 El compliment del requisit de publicitat i de resultat del procés de selecció, detallant la
legislació que li siga aplicable.
Quan la proposta de contratació o nomenament no corresponga a la resolució d’una convocatoria
específica prèvia, caldrà que incorpore els requisits detallats en els punts de l’apartat 3.1 d’aquest
annex i s’informe sobre l’adequació de les retribucions al Conveni o acord vigent.
o

FITXA 1.3.- Nomenament del Personal Eventual

Informe proposta del Cap de RRHH on es fa constar el següent:
 L’adequació del contracte o nomenament a la normativa vigent.
 S’especifica el precepte aplicable i la modalitat especifica.
 S’informa sobre l’adequació de les retribucions al Conveni o Acord vigent.
La proposta preveu que la persona nomenada cessará automàticament en el momento de cessi l’organ
que l’ha nomenat.
S’acredita que el personal eventual està aprovat pel Plenari Municipal.
o

FITXA 1.4.- Comissió de serveis

Informe favorable del Cap de l’Àrea interessat amb el vist-i plau del Regidor competent en relació a la
necessitat i urgència del nomenament.
En l’informe proposta del Cap de RRHH on es fa constar el següent
 Les places de la plantilla i/o dels llocs de treball de la RPT aprovada pel Ple als que
correspon la proposta
 S’estableix la situació en què es troba la plaça i/o lloc de treball i es detallen les retribucions
corresponent al grup i subgrup i complements
 L’adequació del nomenament a la normativa vigent.
 Que la proposta de nomenament correspon a la borsa resultant de convocatòria pública
específica vigent o Informe favorable del Servei de Recursos Humans en relació a que la
selecció s’ha fet donant compliment als principis d’igualtat mèrit i capacitat
 L’informe es pronuncia sobre la temporalitat legalment permesa
 La justificació de les necessitats d’efectuar una comissió de serveis
 L’adequació de les retribucions al conveni o normativa vigentInforme justificatiu de les
necessitats d’efectuar una comissió de serveis, conformat pel Servei de Recursos Humans
1.5.- NOMENAMENT FUNCIONARIS INTERINS:


FITXA 1.5.1.- Existència de places vacants quen no siga possible la cobertura per
funcionaris de carrera

Informe favorable del Cap de l’Àrea interessat amb el vist-i plau del Regidor competent en relació a la
necessitat i urgència del nomenament.
En l’informe proposta de l’àrea o servei es fa constar el següent:
 Les places de la plantilla i/o dels llocs de treball de la RPT aprovada pel Plenari als que
correspon la proposta.
 L’adequació del nomenament a la normativa vigent.
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Que la proposta de nomenament correspon a la borsa resultant de covocatòria pública
específica vigent o Informe favorable del Servei de Recursos Humans en relació a que la
selecció s’ha fet donant compliment als principis d’igualtat mèrit i capacitat.
L’adequació de les retribucions al conveni o normativa vigent.



FITXA 1.5.2.- Substitució transitòria dels titulars



Informe favorable del Cap de l’Àrea interessat amb el vist-i plau del Regidor competent en relació a la
necessitat i urgència del nomenament.
En l’informe proposta de l’àrea o servei es fa constar el següent:
 L’adequació del nomenament a la normativa vigent.
 Que la proposta del nomenament corresponent a la borsa resultant de convocatoria pública
específica vigent o informe favorable del Servei de Recursos Humans en relació a que la
selecció s’ha fet donant compliment als principis d’igualtat mèrit i capasitat.
 Informe favorable sobre l’adequació de les retribucions al conveni o normativa vigent.


FITXA 1.5.3.- Execució de programes de cràcter temporal personal

Informe favorable del Cap de l’Àrea interessat amb el vist-i plau del Regidor competent en relació a la
necessitat i urgència del nomenament.
En l’informe proposta de l’àrea o servei es fa constar el següent:
 L’adequació del nomenament a la normativa vigent.
 Que la proposta de nomenament correspon a la borsa resultant de covocatòria pública
específica vigent o informe favorable del Servei de Recursos Humans en relació a que la
selecció s’ha fet donant compliment als principis d’igualtat mèrit i capacitat.
 L’adequació de les retribucions al conveni o normativa vigent.
Informe del Dpt. Gestor justificant la creació del programa de caràcter temporal, d’insuficiència de
mitjans i la durada màxima permesa.


FITXA 1.5.4.- Excés o acumulació de tasques

Hi ha informe favorable del Cap de l’àrea interessat amb el vistiplau del Regidor, justificant l’acumulació
de tasca de caràcter extraordinari, insuficiència de mitjans i durada màxima permesa.
En l’informe proposta de l’àrea o servei es fa constar el següent:
 L’adequació del nomenament a la normativa vigent.
 Que la proposta de nomenamnet correspon a la borsa resultant de covocatòria pública
específica vigent o informe favorable del Servei de Recursos Humans en relació a que la
selecció s’ha fet donant compliment als principis d’igualtat mèrit i capacitat.
 La constitució de la borsa de treball s’ha realitzat tenint en compte els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat.
 Informe favorable sobre l’adequació de les retribucions al conveni o normativa vigent.
 La durada màxima permesa
FITXA 1.6. CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL LABORAL FIX
Es comprovarà l'existència d'Acta del tribunal seleccionador i proposta de nomenament
Informe del funcionari responsable de la Prefectura d'Unitat del Departament de Personal amb
pronunciament exprés sobre els següents extrems:
 sobre l'adequació de la contractació a la normativa vigent, especificant el precepte aplicable
i la modalitat específica
 que la persona que es proposa acredita estar en possessió de la titulació i de les condicions
específiques exigibles per al lloc de treball
 sobre el compliment del requisit de publicitat i del resultat del procés de selecció, detallant la
legislació que li siga aplicable
Quan la proposta de contractació no corresponga a la resolució d'una convocatòria específica, serà
necessari que incorpore els requisits detallats en la Regla 1.1 i que s'informe sobre l'adequació de
les retribucions al Conveni vigent.
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FITXA 1.7. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura d'Unitat del Departament Gestor, sobre
justificació del motiu de contractació conformat per la regidoria Gestora de l'àrea i amb el vistiplau i
conforme (favorable) del Funcionari responsable de la Prefectura d'Unitat del Departament de
Personal.
Informe del funcionari responsable de la prefectura d'Unitat del Departament de Personal, amb
pronunciament exprés sobre els següents extrems:
 Que indique els criteris de selecció establits, el resultat del procés selectiu i que el contracte
s'adequa a la normativa laboral vigent, especificant el precepte aplicable i la modalitat
específica.
 Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten a la RPT, si n'hi haguera, al
Pressupost, plantilla de Personal i conveni col·lectiu d'aplicació.
 En cas de pròrroga, que no supera el termini previst en la legislació vigent.
FITXA 1.8 .Acord no singularitzat anteriorment, incloses les modificacions de plantilla i RPT.
Informe jurídic emès pel Cap de Recursos Humans sobre el contingut de la proposta, i especifica el
compliment de les limitacions de taxa de reposició d’efectius vigent, si procedeix.
FITXA 1.9.- Modificació de la jornada
Informe favorable del Cap de l’Àrea interessat amb el vist-i plau del Regidor competent en relació a la
necessitat i urgència del nomenament
El compromís de despesa supera el propi exercici presupuestari
En l’informe proposta del Cap de RRHH on es fa constar el següent:
 L’adequació de les retribucions al conveni o normativa vigent.
 L’adequació de la modificació a la normativa vigent.
 L’adequació de la modificació de la jornada a les places de la plantilla i/o lloc de treball
aprovats pel Plenari.
1.8.- PROPOSTES D’APROVACIÓ DE RETRIBUCIONS VARIABLES PER ABONAR EN LA NÒMINA
DEL MES:


FITXA 1.10.1.- Gratificacions per treballs extraordinaris

Existència d’Informe dels respectius Caps de servei acreditant l’efectivitat sdde la prestació, en el seu
cas, i que els imports s’ajusten als pactes, convenis u o altres normes vigents i que es cumpleixen
els requisits legals exigibles en cada cas.
Proposta resum signada pel Cap de Recursos Humans.


FITXA 1.10.2.- Productivitat

Relacions acreditatives dels corresponents elements objectius que justifiquen el meritament de la
productivitat o plus, conformades per el Cap d’àrea responsable.
Proposta resum signada pel Cap de Recursos Humans.


FITXA 1.10.3.- Despeses de formació

Informe justificatiu resum del cap de Recursos Humans


FITXA 1.10.4.- Indemnitzacions per assitència a tribunals d’oposicions

Proposta resum signada pel Cap de Recursos Humans.


FITXA 1.10.5.- Dietes per desplaçaments
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Fulls de dietes revisades pel departament de Recursos Humans
Proposta resum signada pel Cap de Recursos Humans.


FITXA 1.10.6.- Altres Indemnitzacions

Justificants de les despeses suportades per cada empleat conformada per el seu cap d’àrea
Proposta resum signada pel Cap de Recursos Humans.


FITXA 1.10.7.- Altres conceptes variables a incorporar en nòmina

Justificació del meritament de la retribució que es proposa a cada empleat, conformada pel seu cap
d’àrea.
Informe del Cap de Recursos Humans sobre l’acord o conveni en que es fonamenta el meritament de la
retribució que es proposa
Proposta resum signada pel Cap de Recursos Humans.
FITXA 1.11.- Nòmines de retribucions de personal i corporació
Que les nòmines estan informades favorablement i Estats justificatius Resum de Retribucions i
Deduccions per conceptes signat pel funcionari Responsable del Departament de Personal.
En el cas de les de caràcter ordinari, comprovació aritmètica que es realitzarà efectuant el quadre total
de la nòmina, amb el qual resulte del mes anterior més la suma algebraica de les variacions
incloses en la nòmina del mes de què es tracte.
En cas de productivitat, gratificacions i resta de retribucions variables:
 còpia de l'Acord d'aprovació per l'òrgan competent
 correspondència amb els imports informats i fiscalitzats, segons apartats anteriors
En el cas de les retribucions dels membres de la Corporació, la incorporació del Resum de les
indemnitzacions amb detall per conceptes i membre corporatiu rubricada per funcionari del
departament de personal.
Justificació documental de les variacions experimentades per altes i baixes, amb l'abast que per a
cadascun d'ells s'indica:

Membres electes de
l'Ajuntament

Personal eventual

ALTES
1. Còpia de l'acord de nomenament del President i restants membres
en el qual haurà de constar clarament que desenvoluparà les seues
responsabilitats administrativa en règim de dedicació exclusiva o
parcial (art 13 ROF)
2. Còpia de l'Alta en la Seguretat Social
3. Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura
d'Unitat del Departament de Personal amb pronunciament exprés
sobre la conformitat de les retribucions percebudes segons BEP
vigents, acords plenaris i legislació vigent.
4. Verificació de la imputació a les aplicacions pressupostàries
prèviament informades
1. Còpia de l'acord de nomenament
2. Còpia de l'Alta en la Seguretat Social
3. Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura
d'Unitat del Departament de Personal amb pronunciament de
l'adequació de l'acord de nomenament i de la presa de possessió
4. Verificació de la imputació a les aplicacions pressupostàries
prèviament informades.
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Personal funcionari de nou
ingrés

Personal laboral de nou
ingrés

Personal laboral temporal

Reincorporació al lloc de
treball

1. Còpia de l'acord de nomenament
2. Acta de la corresponent presa de possessió
3. Còpia de l'alta en la Seguretat Social
4. Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura
d'Unitat del Departament de Personal que les retribucions estan
d'acord amb el grup i lloc de treball i de la conformitat de l'acord de
nomenament
5. Verificació de la Imputació de les aplicacions pressupostàries
prèviament informades.
1. Còpia de l'Acord de nomenament
2. Còpia del contracte subscrit
3. Còpia de l'Alta en la Seguretat Social
4. Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura
d'Unitat del Departament de Personal amb pronunciament que les
retribucions estan d'acord amb el grup i lloc de treball i de la
conformitat de la contractació i que s'ha signat el contracte de treball.
5. Verificació de la Imputació a les aplicacions pressupostàries
prèviament informades.
1. Còpia de l'acord de contractació
2. Còpia del contracte subscrit
3. Còpia de l'Alta en la Seguretat Social
4. Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura
d'Unitat del Departament de Personal, amb pronunciament que les
retribucions estan d'acord amb el grup de treball i de la conformitat
de la contractació i que se signat el contracte de treball.
5. Verificació de la Imputació a les aplicacions pressupostàries
prèviament informades.
1. Còpia del document justificatiu (acorde/resolució o similar) que
acredite la reincorporació.
2. Informe favorable del funcionari responsable de la Prefectura
d'Unitat del Departament de Personal

BAIXES
Còpia de l'Acord o resolució de l'autoritat competent, en els següents casos:
- Acomiadament o suspensió d'ocupació disciplinaris
- rescissió del contracte o cessament del nomenament interí per no superar el període de prova
- suspensió temporal del contracte per mutu acord
- passe a la situació d'excedència, serveis especials, comissió de serveis o situació de serveis en altres
administracions.
- renúncia a la condició de funcionari
- jubilació
- incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball o de la plaça, en els casos dels
funcionaris interins.
Serà suficient amb la diligència expedida pel funcionari responsable del Departament de Personal,
acreditativa de la causa de la baixa, en els següents casos:
- finalització del temps estipulat en el contracte laboral o nomenament de funcionari interí.
- incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball en els casos dels contractes d'interinitat
- finalització del període màxim de prestació de IT
- cessament voluntari de Personal Laboral
- defunció del treballador o del funcionari.
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FITXA 1.12.- Trienis reconeixement de serveis previs
Informe del Servei de Recursos Humans conforme l’antiguitat reconeguda s’ajusta a la categoria
corresponent en el moment del meritament
Informe del Servei de Recursos Humans conforme l’import del trienni s’ajusta a la legislació vigent.
FITXA 1.13.- Expedients d’aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social
Es comprovaran els extrems de general comprovació i a més, que consta en l'Expedient càlcul del cost
de Seguretat Social efectuat pel Departament de Personal

CAPÍTOL 2 – CONTRACTACIÓ I DESPESES CORRENTS
OBRES
A mès dels aspectos recollits al títol 1er, es comprovaran que figuren als expedients als següents extrems
i/o documents:
En els expedients de contractes d'obres, amb excepció dels que s'adjudiquen en el marc d'un sistema de
racionalització tècnica de la contractació, els extrems addicionals a què es refereix l'apartat primer del
present Acord seran els següents:
o

2.1.- OBRES EN GENERAL:


FITXA 2.1.1: Expedient inicial

Que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si procedeix. Quan no existisca
informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulte procedent per raó de la quantia, que a
l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat,
seguretat o estanquitat de l'obra
Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, si procedeix, document descriptiu, informat
pel Servei Jurídic
Quan s'utilitze model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a celebrar és de
naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic.
Que existeix Ple de Prescripcions tècniques
Informe emès per la Secretaria general o per qui haja delegat
S’ha tramitat simultàniament projecte amb la licitació
S’ha procedit a l’exposició pública del projecte
Es proposa l’aprovació definitiva del projecte
Projecte degudament aprovar, informat i supervisat. O bé se sotmet a aprovació simultània el projecte,
informat i supervisat, condicionant-ne l’adjudicació a l’aprovació definitiva del mateix
Que existeix acta de replanteig previ.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la
determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l’objecte del contracte; que quan s'utilitze un
únic criteri, aquest estiga relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic; si l'únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest siga el
del preu més baix; i en els casos en què figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat-preu, que s'establisquen conformement a criteris econòmics i qualitatius
En els casos en què el procediment d'adjudicació proposat siga el de diàleg competitiu es verificarà així
mateix que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més de un criteri d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu
Quan es preveja la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el
plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix els paràmetres
objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes
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Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan siga
procedent, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depenga d'un judici de
valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix almenys una de
les condicions especials d'execució que s'enumeren en l'article 202.2 de la Llei de Contractes del
Sector Públic i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació
Quan es propose com a procediment d'adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es
compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En
cas que aquest procediment es tramite segons el que es preveu en l'article 159.6 d'aquesta Llei, es
verificarà que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris
d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor
Quan es propose com a procediment d'adjudicació un procediment amb negociació, comprovar que
concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la Llei de Contractes del Sector
Públic per a utilitzar aquest procediment.
Quan es propose com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que es compleix algun
dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la Llei de Contractes del Sector Públic; i, en el cas
que es reconeguen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa
la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.
Quan es preveja en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el
contracte en els termes de l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que el
percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial; i que la modificació no podrà
suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte
Quan es preveja en el plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta
electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació a què es refereix la mateixa es basen en
modificacions referides al preu i, si procedeix, a requisits quantificables i susceptibles de ser
expressats en xifres o percentatges.
Informe de valoració de les repercussions del contracte en el compliment per l'Entitat Local dels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'art. 7.3 de la EL 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (DONA 3a.3 *LCSP), art. 13.2 RD
424/17


2.1.2: EXPEDIENT INICIAL/COMPROMÍS DE LA DESPESA:


FITXA 2.1.2.1: Adjudicació

S’hi s’ha constituït la Mesa de contractació es demana si:
 Figura a l’expedient informe del departament gestor
 Figuren a l’expedient les actes signades i la proposta
En el cas de no constituir-se s’ha d’especificar que aquesta no siga preceptiva, i que figura a l’expedient
decisió motivada de l’òrgan
S’hi no s’adjudica el contracte d’acord amb la proposta formulada per la mesa es necessari l’existència
de la decisió motivada de l’òrgan
Quan es declare l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància
de la sol·licitud de la informació als licitadors que les hagueren presentades i de l'informe del servei
tècnic corresponent.
Quan no s'adjudique el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió
motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
Quan s'utilitze un procediment amb negociació, que existeix constància en l'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seua acceptació o rebuig i dels avantatges
obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Contractes del Sector
Públic
Quan es propose la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'article 102.7
de la Llei de Contractes del Sector Públic, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems
continguts en les lletres a), b) i c) del precepte esmentat.
Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en el cas previst en l'article 159.6 de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació
justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic que procedisca, incloent si procedeix la d'aquelles altres empreses a
les capacitats de les quals es recórrega; o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes
circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
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Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea,
amb les dues següents excepcions, en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l'article
159.4 d'aquesta Llei, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al que es refereix
l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l'article 159.6 de la Llei quan
s’ha ja constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.
Informe conforme el proposat adjudicatari presenta la documentació exigida en els plecs de clàusules


FITXA 2.1.2.2: Formalització

Si procedeix, que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredite que no s'ha interposat
recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats, o bé,
certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que suspenga el procediment. En el cas que
s'haguera interposat recurs contra l'adjudicació, haurà de comprovar-se igualment que ha recaigut
resolució expressa de l'òrgan que ha de resoldre el recurs, ja siga desestimant el recurs o recursos
interposats, o acordant l'alçament de la suspensió o de la mesura cautelar.


FITXA 2.1.3: Modificats

En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs, que no supera el límit
previst en aquests, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte. En el cas de
modificacions no previstes, o que no s'ajusten a el que s'estableix en l'article 204, que s'acompanya
informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector
Públic i que no es superen els percentatges màxims previstos en aquest article.
Que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, si procedeix. Quan no existisca
informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, i no resulte procedent per raó de la quantia, que a
l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat,
seguretat o estanquitat de l'obra.
Que existeix informe del Servei Jurídic i, si procedeix, dictamen del Consell d'Estat.
Que existeix acta de replanteig previ.
Que la proposta contempla el reajustament de la garantia definitiva
Existència de proposta tècnica motivada del director facultatiu de l’obra amb l’import aproximat de la
modificació i descripció de les obres
S’acredita l’audiència al contractista


FITXA 2.1.4: Revisió de preus

Que es compleixen els requisits recollits en l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
que el plec de clàusules administratives particulars estableix la fórmula de revisió aplicable. En el
cas que per al contracte que es tracte s'haja aprovat una fórmula tipus, es verificarà que no s'inclou
una altra fórmula de revisió diferent en els plecs.
 FITXA 2.1.5: Aprovació certificació i factura
Existeix certificació, autoritzada per la persona facultativa directora de l'obra i amb la conformitat dels
serveis corresponents de l'òrgan gestor.La despesa es genera per l’òrgan competent.
Si s’efectuen els avançaments previstos en l'article 240.2 de la Llei de contractes del sector públic,
aquests estan previstos en el plec de clàusules administratives particulars i s'ha prestat la garantia
exigida.
Si la certificació d'obra inclou revisió de preus, es compleixen els requisits exigits en l'article 103.5 de la
Llei de contractes del sector públic i s'aplica la fórmula de revisió prevista en el plec de clàusules
administratives particulars.
Si l'import acumulat dels pagaments a compte és igual o superior, amb motiu del pagament següent, al
90% del preu del contracte (incloses, si escau, les modificacions aprovades), s’hi adjunta, quan
resulte preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció General perquè assistisca a la
recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, (art. 198.2 de la Llei
de contractes del sector públic).
Si s’efectuen pagaments directes a subcontractistes, aquests pagaments estan previstos en el plec de
clàusules administratives particulars (disposició addicional 51a de la Llei de contractes del sector
públic).
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Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, si escau, en la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
En el cas de primera certificació
 Que consta la resolució/acorde d'adjudicació
 Que consta acta de comprovació del replanteig
 Document acreditatiu de l'abonament de l'assegurança a la companyia asseguradora, si
escau
FITXA 2.1.6: Reconeixement de l’obligació per l’IVA reportat en el pagament de les
certificacions d’obra
Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, si escau, en la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
Consta en la factura que el meritament de l’IVA d’aquesta operació es produeix al cobrament de la
factura o recepció de l’obra.




FITXA 2.1.7: Certificació final

Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu Director de l'obra.
Que existeix informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, si procedeix
Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció de l'obra o, si procedeix, acta de comprovació a la
qual es refereix l'article 168 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques o acta de comprovació i mesurament a la qual es refereix l'article 246.1
de la Llei de Contractes del Sector Públic
Quan s'incloga revisió de preus, per a el seu abonament, comprovar que es compleixen els requisits
exigits per l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que s'aplica la fórmula de
revisió prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, per el qual es regulen les obligacions de facturació i, si procedeix,
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.


FITXA 2.1.8: Liquidació

Que existeix informe favorable del facultatiu Director d'obra
Que existeix informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, si procedeix
Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, per el qual es regulen les obligacions de facturació i, si procedeix,
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.


FITXA 2.1.9: Pagament d’interessos de demora i de la indemnització per els costos de
cobrament

Que existeix informe del Servei Jurídic.


FITXA 2.1.10: Indemnització a favor del contractista

Que existeix informe del Servei Jurídic.
Que existeix informe tècnic.
Que, si procedeix, existeix dictamen de Consell Juridic Consultiu


FITXA 2.1.11: Resolució del contracte d’obra

Que, si procedeix, existeix informe del Servei Jurídic
Que, si procedeix, existeix dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
Informe de la Secretaria General.
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FITXA 2.1.12: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg
competitiu o als candidtas o licitadors en elc as de renuncia a la celebració del
contracte o desistiment del procediment.

Que, si escau, aquesta circumstància està prevista en el plec, anunci o document descriptiu

SERVEIS
En els expedients de contractes de serveis, amb excepció de els quals s'adjudiquen en el marc d'un
sistema de racionalització tècnica de la contractació, els extrems addicionals a què es refereix l'apartat
primer del present Acord seran els següents:
2.2.- SERVEIS EN GENERAL:
 FITXA 2.2.1: Expedient inicial/ aprovació de la despesa
Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, si procedeix, document descriptiu, informat
pel Servei Jurídic.
Que existeix plec de prescripcions tècniques del servei o, si procedeix, document descriptiu.
Quan s’utilitza model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a celebrar és de
naturalesa anàloga a l’informa’t pel Servei Jurídic.
Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans suficients per a la prestació del servei per la pròpia
Administració pels seus propis mitjans.
Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeta la comprovació de l'exacte
compliment de les obligacions per part del contractista.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la
determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l’objecte del contracte; que quan s’utilitzen un
únic criteri, aquest estiga relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic; si l'únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest siga el
del preu més baix; i en els casos en què figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat-preu, que s’ establisquen conforme a criteris econòmics i qualitatius.
En els casos en què el procediment d'adjudicació proposat siga el del diàleg competitiu es verificarà així
mateix que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més de un criteri d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu
Quan es preveja la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el
plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix els paràmetres
objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan siga
procedent, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depenga d'un judici de
valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix almenys una de
les condicions especials d'execució que s'enumeren en l'article 202.2 de la Llei de Contractes del
Sector Públic i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
Quan es proposa com a procediment d'adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es
compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En
cas que aquest procediment es tramite segons el que es preveu en l'article 159.6 d'aquesta Llei, es
verificarà que no se supera el valor estimat fixat en dita apartada i que entre els criteris d'adjudicació
no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
Quan es proposa com a procediment d'adjudicació un procediment amb negociació, comprovar que
concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la Llei de Contractes del Sector
Públic per a utilitzar aquest procediment.
Que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives particulars o el document
descriptiu s'ajusta a el que es preveu en la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quan es proposa com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que es compleix algun
dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la Llei de Contractes del Sector Públic; i en el cas que
es reconeguen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la
quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.
Quan es preveja en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el
contracte en els termes de l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que el
o
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percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial; i que la modificació no podrà
suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Quan es preveja en el plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta
electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació a què es refereix la mateixa es basen en
modificacions referides al preu i, si escau, a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats
en xifres o percentatges.
Informe de valoració de les repercussions del contracte en el compliment per l'Entitat Local dels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'art. 7.3 de la EL 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (DONA 3a.3 *LCSP), art. 13.2 RD
424/17


2.2.2: EXPEDIENT INICIAL/ COMPROMÍS DE LA DESPESA


FITXA 2.2.2.1: Adjudicació

Quan no s'adjudique el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió
motivada de l'òrgan de contractació sobre aquest tema
Quan es declare l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància
de la sol·licitud de la informació als licitadors que les hagueren presentades i de l'informe del servei
tècnic corresponent
Quan s'utilitze un procediment amb negociació, que existeix constància en l'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seua acceptació o rebuig i dels avantatges
obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Quan es propose la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'article 102.7
de la Llei de Contractes del Sector Públic, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems
continguts en les lletres a), b) i c) del citat precepte.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, si procedeix
Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació
justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic que procedisquen, incloent si procedeix la d'aquelles altres empreses a
les capacitats de les quals es recórrega; o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aqueixes
circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea,
amb les dues següents excepcions, en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l'article
159.4 d'aquesta Llei, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al que es refereix
l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l'article 159.6 de la Llei quan
s'haja constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.


FITXA 2.2.2.2: Formalització

Si procedeix, que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredite que no s'ha interposat
recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats, o bé,
certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que suspenga el procediment. En el cas que
s'haguera interposat recurs contra l'adjudicació, haurà de comprovar-se igualment que ha recaigut
resolució expressa de l'òrgan que ha de
resoldre el recurs, ja siga desestimant el recurs o
recursos interposats, o acordant l'alçament de la suspensió o de les mesures cautelars.


FITXA 2.2.3: Modificats

En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs, que no supera el límit
previst en aquests, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte. En el cas de
modificacions no previstes, o que no s'ajusten a el que s'estableix en l'article 204, que s'acompanya
informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector
Públic i que no se superen els percentatges màxims previstos en aquest article
Que existeix informe del Servei Jurídic i, si procedeix, dictamen del Consell d'Estat
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FITXA 2.2.4: Revisions de preu (aprovació de la despesa)

Que es compleixen els requisits recollits en l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
que el plec de clàusules administratives particulars estableix la fórmula de revisió aplicable. En el
cas que per al contracte que es tracte s'haja aprovat una fórmula tipus, es verificarà que no s'inclou
una altra fórmula de revisió diferent en els plecs.


FITXA 2.2.5: Expedient inicial: abonaments a compte

Que existeix la conformitat de els serveis competents valorant el treball executat
En cas d'efectuar-se bestretes, de els previstos en l’article 198.3 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, comprovar que tal possibilitat estava prevista en el plec de clàusules administratives
particulars i que s'ha prestat la garantia exigida.
Quan en l'abonament a compte s'incloga revisió de preus, comprovar que es compleixen els requisits
exigits per l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que s'aplica la fórmula de
revisió prevista en el plec de clàusules administratives particulars
Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, per el qual es regulen les obligacions de facturació i, si escau, en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
Quan l'import acumulat dels abonaments a compte vaja a ser igual o superior amb motiu del següent
pagament al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si escau, les modificacions aprovades,
que s'acompanya, quan resulte preceptiva, comunicació efectuada a la Intervenció General per a
que assistisca a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió,
conforme a l'assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la Llei de Contractes del Sector
Públic
En cas d'efectuar-se pagaments directes a subcontractistes, comprovar que tal possibilitat està
contemplada en el plec de clàusules administratives particulars, conforme a la disposició addicional
51a de la Llei de Contractes del Sector Públic.


FITXA 2.2.6: Expedient inicial: lliuraments parcials i liquidció

Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció amb els treballs.
Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, per el qual es regulen les obligacions de facturació i, si escau, en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
Quan s'incloga revisió de preus, per a el seu abonament, comprovar que es compleixen els requisits
exigits per l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que s'aplica la fórmula de
revisió prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
En el cas que es faça ús de la possibilitat prevista en l'article 309.1 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, que aquesta opció està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.


FITXA 2.2.7: Expedient inicial: pròrroga del contracte

Que està prevista en el plec de clàusules administratives particulars
Que no se superen els límits de durada previstos pel plec de clàusules administratives particulars o el
document descriptiu
Que s'acompanya informe del Servei Jurídic
En el cas que resulte d'aplicació el que s'estableix en l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el
corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en aquest precepte


FITXA 2.2.8: Expedient inicial: pagament d’interessos de demora i de la indemnització
pels costos de cobrament

Que existeix informe del Servei Jurídic.


FITXA 2.2.9: Expedient inicial: indemnitzacions a favor del contractista

Que existeix informe del Servei Jurídic.
Que existeix informe tècnic
Que, si escau, existeix dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
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FITXA 2.2.10: Expedient inicial: resolució del contracte de servei

Que, en el seu cas, existeix informe del Servei Jurídic.
Que, en el seu cas, existeix dictamen del Consell Jurídic Consultiu.


FITXA 2.2.11: Expedient inicial: pagament de primes o compensacions als
participants en el diàleg o als candidats o licitadors en el cas de renuncia a la
celebraciço del contracte o desestiment del procediment.

Que, si procedeix, aquesta circumstància està prevista en el plec, anunci o document descriptiu
o

FITXA 2.3.- Contractació. Expedients relatius a contractes de serveis que tinguen per objecte
serveis financiers o bé la interpretació artística i literaria i els espectacles, de caràcter privat.

En les fases corresponents a l'aprovació i compromís de la despesa de l'expedient inicial d'aquests
contractes es comprovaran els mateixos extrems previstos per als contractes de serveis en general
En la resta d'expedients també es comprovaran els extrems establits per als contractes de serveis en
general, en la mesura que siguen exigibles d'acord amb la seua normativa reguladora.

SUBMINISTRAMENTS
En els expedients de contractes de subministraments, amb excepció dels que s'adjudiquen en el marc
d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació, els extrems addicionals a què es refereix l'apartat
primer del present Acord seran els següents:
o

FITXA 2.4.- Expedient inicial: aprovació de la despesa

Que existeix plec de clàusules administratives particulars o, si procedeix, document descriptiu, informat
pel Servei Jurídic.
Que existeix plec de prescripcions tècniques del servei o, si procedeix, document descriptiu
Quan s'utilitze model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a celebrar és de
naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la
determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l’objecte del contracte; que quan s'utilitze un únic
criteri, aquest estiga relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la Llei de Contractes
del Sector Públic; si l'únic criteri a considerar és el preu, es verificarà que aquest siga el del preu
més baix; i en els casos en què figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor
relació qualitat-preu, que s'establisquen conforme a criteris econòmics i qualitatius.
En els casos en què el procediment d'adjudicació proposat siga el del diàleg competitiu es verificarà així
mateix que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més de un criteri d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Quan es preveja la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el
plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix els paràmetres
objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan siga
procedent, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depenga d'un judici de
valor ha de presentar-se en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix almenys una de
les condicions especials d'execució que s'enumeren en l'article 202.2 de la Llei de Contractes del
Sector Públic i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
Quan es propose com a procediment d'adjudicació el procediment obert simplificat, comprovar que es
compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En
cas que aquest procediment es tramite segons el que es preveu en l'article 159.6 d'aquesta Llei, es
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verificarà que no se supera el valor estimat fixat en dita apartada i que entre els criteris d'adjudicació
no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
Quan es propose com a procediment d'adjudicació un procediment amb negociació, comprovar que
concorre algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la Llei de Contractes del Sector
Públic per a utilitzar aquest procediment.
Que la durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives particulars o el document
descriptiu s'ajusta a el que es preveu en la Llei de Contractes del Sector Públic
Quan es propose com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, verificar que es compleix algun
dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la Llei de Contractes del Sector Públic; i en el cas que
es reconeguen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la
quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.
Quan es preveja en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el
contracte en els termes de l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, verificar que el
percentatge previst no és superior al 20 per 100 del preu inicial; i que la modificació no podrà
suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Quan es preveja en el plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta
electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació a què es refereix la mateixa es basen en
modificacions referides al preu i, si escau, a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats
en xifres o percentatges.
Informe de valoració de les repercussions del contracte en el compliment per l'Entitat Local dels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'art. 7.3 de la EL 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (DONA 3a.3 *LCSP), art. 13.2 RD
424/17
o

2.5: EXPEDIENT INICIAL: COMPROMÍS DE LA DESPESA:
 FITXA 2.5.1: Adjudicació

Quan no s'adjudique el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió
motivada de l'òrgan de contractació sobre aquest tema
Quan es declare l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància
de la sol·licitud de la informació als licitadors que les hagueren presentades i de l'informe del servei
tècnic corresponent.
Quan s'utilitze un procediment amb negociació, que existeix constància en l'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la seua acceptació o rebuig i dels avantatges
obtinguts en la negociació, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Contractes del Sector
Públic
Quan es propose la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'article 102.7
de la Llei de Contractes del Sector Públic, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems
continguts en les lletres a), b) i c) del citat precepte.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, si procedeix
Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació
justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic que procedisquen, incloent si procedeix la d'aquelles altres empreses a
les capacitats de les quals es recórrega; o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aqueixes
circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea,
amb les dues següents excepcions, en el procediment obert simplificat tramitat conforme a l'article
159.4 d'aquesta Llei, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al que es refereix
l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme a l'article 159.6 de la Llei quan
s'haja constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem


FITXA 2.5.2: Formalització

Si procedeix, que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredite que no s'ha interposat
recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats, o bé,
certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que suspenga el procediment. En el cas que
s'haguera interposat recurs contra l'adjudicació, haurà de comprovar-se igualment que ha recaigut
resolució expressa de l'òrgan que ha de
resoldre el recurs, ja siga desestimant el recurs o
recursos interposats, o acordant l'alçament de la suspensió o de les mesures cautelars
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o

FITXA 2.6.- Expedient inicial: revisió de preus (aprovació de la despesa)

Que, en els contractes en els quals puga preveure's la revisió de preus, es compleixen els requisits
recollits en l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que el plec de clàusules
administratives particulars estableix la fórmula de revisió aplicable. En el cas que per al contracte
que es tracte s’ha ja aprovat una fórmula tipus, es verificarà que no s'inclou una altra fórmula de
revisió diferent en els plecs.
o

FITXA 2.7.- Expedient inicial: modificació del contracte

En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els plecs, que no supera el límit
previst en aquests, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte. En el cas de
modificacions no previstes, o que no s'ajusten a el que s'estableix en l'article 204, que s'acompanya
informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector
Públic i que no se superen els percentatges màxims previstos en aquest article.
Que existeix informe del Servei Jurídic i, si escau, dictamen del Consell d'Estat.
o

FITXA 2.8.- Expedient inicial: abonaments a compte

Que existeix la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.
En cas d'efectuar-se bestretes, de els previstos en l’article 198.3 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, comprovar que tal possibilitat estava prevista en el plec de clàusules administratives
particulars i que s'ha prestat la garantia exigida
Quan en l'abonament a compte s'incloga revisió de preus, comprovar que es compleixen els requisits
exigits per l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que s'aplica la fórmula de
revisió prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, per el qual es regulen les obligacions de facturació i, si escau, en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
Quan l'import acumulat dels abonaments a compte vaja a ser igual o superior amb motiu del següent
pagament al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si escau, les modificacions aprovades,
que s'acompanya, quan resulte preceptiva, comunicació efectuada a la Intervenció General per a
que assistisca a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió,
conforme a l'assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
En cas d'efectuar-se pagaments directes a subcontractistes, comprovar que tal possibilitat està
contemplada en el plec de clàusules administratives particulars, conforme a la disposició addicional
51a de la Llei de Contractes del Sector Públic
o

FITXA 2.9.- Expedient inicial: lliurament parcials i liquidació

Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció del subministrament, o en el cas d'arrendament de
béns mobles, certificat de conformitat amb la prestació.
Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb el que es preveu en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, per el qual es regulen les obligacions de facturació i, si escau, en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
Quan s'incloga revisió de preus, per a el seu abonament, comprovar que es compleixen els requisits
exigits per l'article 103.5 de la Llei de Contractes del Sector Públic i que s'aplica la fórmula de
revisió prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
En el cas que es faça ús de la possibilitat prevista en l'article 301.2 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, que aquesta opció està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
o

FITXA 2.10.- Expedient inicial: pròrroga del contracte

Que està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
Que no se superen els límits de durada previstos pel plec de clàusules administratives particulars o el
document descriptiu.
Que s'acompanya informe del Servei Jurídic
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En el cas que resulte d'aplicació el que s'estableix en l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el
corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en aquest precepte.
o

FITXA 2.11.- Pagament d’interessos de demora i de la indemnització pels costos de
cobrament

Que existeix informe del Servei Jurídic
o

FITXA 2.12.- Indemnitzacions a favor del contractista

Que existeix informe del Servei Jurídic.
Que existeix informe tècnic.
Que, si escau, existeix dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
o

FITXA 2.13.- Resolució del contracte

Que, en el seu cas, existeix informe del Servei Jurídic.
Que, en el seu cas, existeix dictamen del Consell Jurídic Consultiu
o

FITXA 2.14.- Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg o als
candidats o licitadors en el cas de renuncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment.

Que, si procedeix, aquesta circumstància està prevista en el plec, anunci o document descriptiu.
o FITXA 2.15.- Béns d’adquisició centralitzada
Informe dels Serveis Tècnics Municipals que motive/raone l'elecció de l'adjudicatari proposat

CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
o

FITXA 2.16.- Contractació de concessió de serveis públics

Que està establit el règim jurídic del servei públic i s'ha declarat expressament que l'activitat de què es
tracta queda assumida per l'Ajuntament o els seus ens dependents com a pròpia dels mateixos o es
tracta d'una de les competències pròpies i obligatòries d'acord amb els arts. 25 i 26 de la Llei 7/1985
Que existeix estudi de viabilitat del servei degudament informat per funcionari competent que tindrà
caràcter vinculant en els supòsits en què concloga la inviabilitat del projecte.
Que quede acreditat que es transfereix al concessionari el risc operacional

RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ: RELACIÓ DE FACTURES DE SERVEIS I
SUBMINISTRAMENTS
o

FITXA 2.17.- Reconeixement de l’obligació: relació de factures de serveis i subministraments

Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si escau, fiscalitzats favorablement, llevat que
l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació hagen de realitzar-se simultàniament.
Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i reglamentàries que
resulten d'aplicació. En tot cas, en la documentació haurà de constar:
 Identificació del creditor
 Import exacte de l'obligació
 Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derive l'obligació del pagament.
Que s'ha comprovat materialment, quan siga procedent, l'efectiva i conforme realització de l'obra, servei,
subministrament o despesa, i que ha sigut realitzada si escau dita comprovació.
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CAPÍTOL 3 – SUBVENCIÓ
A mès a mès dels aspectos recollits al títol 1er, es comprovaran que figuren als expedients als següents
extrems i/o documents:
o

3.1.- EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVIA


FITXA 3.1.1: Aprovació bases reguladores

Que consta el text de les Bases que es pretenen aprovar.
Que les bases reguladores que es pretenguen aprovar estan informades favorablement pel funcionari
responsable dels serveis corresponents, amb exprés esment al fet que aquestes recullen el
contingut mínim de l'article 17.3 de la Llei General de Subvencions i s'ajuste a la legalitat vigent


FITXA 3.1.2: Autorització de la despesa. Convocatòria subvencions

Que les bases han sigut aprovades, publicades i fiscalitzades prèviament.
Certificat del Secretari Municipal acreditatiu d'haver-se procedit a la publicació de les bases i/o
convocatòria dins del termini i en la forma escaient
Informe jurídic favorable del servei corresponent, respecte de la convocatòria amb exprés esment al fet
que la convocatòria reuneix el contingut mínim de l'article 23 de la Llei General de Subvencions i el
seu ajust a la legalitat vigent.
Que en la convocatòria figuren les aplicacions pressupostàries a les quals s'imputa la subvenció.


FITXA 3.1.3: En el cas d’aprovació de la base reguladora i convocatòria pública de
forma simultania.

Que consta el text de les Bases que es pretenen aprobar.
Que les bases reguladores que es pretenguen aprovar estan informades favorablement pel funcionari
responsable dels serveis corresponents, amb exprés esment al fet que aquestes recullen el
contingut mínim de l'article 17.3 de la Llei General de Subvencions i el seu ajust a la legalitat vigent
Informe jurídic favorable del servei corresponent, respecte de la convocatòria amb exprés esment al fet
que la convocatòria reuneix el contingut mínim de l'article 23 de la Llei General de Subvencions i el
seu ajust a la legalitat vigent.
Que en la convocatòria figuren les aplicacions pressupostàries a les quals s'imputa la subvenció.
Que el termini de presentació de sol·licituds preveu la prèvia publicació de les Bases reguladores de la
subvenció.


FITXA 3.1.4: Compromís de despesa: atorgament subvenció

Proposta justificada d'atorgament de les subvencions per l'òrgan competent, prèviament dictaminada si
procedeix.
Informe jurídic favorable del funcionari responsable que ostenta la Prefectura del departament gestor/
instructor sobre l'adequació de la proposta a la convocatòria aprovada, així com que els beneficiaris
compleixen tots els requisits exigits en la convocatòria i Bases reguladores.
Certificat del Secretari Municipal acreditatiu d'haver-se procedit a la publicació de les bases i/o
convocatòria dins del termini i en la forma escaient.
Que consta document/acta de la comissió


FITXA 3.1.5: Atorgament i reconeixement de l’obligació simultània

Si es preveuen bestretes/pagaments a compte: que s'ha previst expressament tal possibilitat en
bases/convocatòria/conveni/resolució.
Si es preveu depòsit de garantia: que aquesta ha sigut depositada a l'Ajuntament i que no ha sigut
retornada, acreditat mitjançant Informe de la Tresoreria Municipal.
Informe dels tècnics competent segons el qual el/els Beneficiari/s no té pendent de justificar o reintegrar
cap subvenció anterior atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per a fer-
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lo.Informe del departament gestor/instructor sobre l’adequació de la proposta a la convocatòria
aprobada.
Documentació acreditativa vigent conforme que el/els beneficiari/s proposat/s es troba al corrent de les
seues obligacions amb l'Ajuntament, amb la AEAT i amb la Seguretat Social
Que s'acompanya certificació establida en l'article 88 del RLGS, expedida pel funcionari responsable
Cap de la dependència que gestiona les subvencions respecte a la justificació i aplicació de la
subvenció concedida amb exprés esment al compliment dels següents extrems que es detallen a
continuación
 Que les despeses realitzades tenen la consideració de subvencionables de conformitat amb
l'article 31 de la LGS i a més que s'acrediten mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i
compleixen els requisits establits en les BEP
 Que les despeses realitzades s'han pagat abans que haja finalitzat el termini de justificació i
compleixen els requisits establits en les BEP.S'aporta l'acta.


FITXA 3.1.6: Reconeixement de l’obligació.

Si existeix bestretes es comprovarà a més que
 S’ha previst expressament tal possibilitat a les bases/ convocatòria/conveni/ resolució.
 S’ha dipositat la garantia que, si s’escau, s’hagués fixat com a exigible a les bases.
En el cas que es proposin pagaments parcials, per a cada pagament es comprovarà, a més dels
extrems anteriorment assenyalats per a les bestretes, que:
 S’aporta la justificació requerida a les bases/ convocatòria/conveni/resolució, a nom de
l’entitat subvencionada i en proporció a l’establert a les bases.
 Documentació conforme el proposat/s es troba al corrent de les obligacions amb
l’Ajuntament, l’AEAT i la Seg Social
En cas d’abonament total o últim pagament, es comprovarà a més que:
 S'aporta la justificació requerida a les bases/convocatòria/conveni/resolució a nom de
l’entitat subvencionada i en proporció a l’establert a les bases.
 Consta a l’expedient informe de l’òrgan concedent, o de l’entitat col·laboradora si existeix,
(art. 32 LGS) acreditatiu d’haverse comprovat l’adequada justificació de la subvenció, així
com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió o
gaudi de la subvenció
o

3.2.- SUBVENCIONS DIRECTES
FITXA 3.2.1: Atorgament de la subvenció- fase autorització i disposició de la despesa
(AD)
Informe en Informe del funcionari responsable que ostenta la Prefectura del departament
gestor/instructor en relació a la inclusió de la subvenció com a nominativa al pressupost (art 22.2 a)
de la LGS), o bé en relació a la concurrència de les circumstàncies de l'art. 22.2 b) o 22.2 c) de la
LGS
Informe jurídic favorable del servei corresponent, en relació al conveni o resolució que es proposa
adoptar, respectivament, amb exprés esment al fet que aquest recull els extrems disposats en
l'article 65.3 Reglament de la LGS
Documentació acreditativa vigent conforme el proposat/s els beneficiari/s es troba al corrent de les
seues obligacions amb l'Ajuntament, amb la AEAT i amb la Seguretat Social.
Informe dels tècnics competents segons el qual el/els beneficiaris no té pendent de justificar o
reintegrar cap subvenció anterior atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per a
fer-lo.









En el supòsit de formalització de Conveni
Es fiscalitzaran a més, els extrems de la Regla relativa a Convenis
Es comprovarà l'existència d'un Certificat de representació.

272



FITXA 3.2.2: Justificació: Reconeixement de l’obligació i pagament (O)

Memòria de l'actuació subvencionada, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts
Relació classificada de les despeses subvencionades i aportació de còpies compulsades dels
documents justificatius de la despesa, complint el mateix amb el que s'estableix en el Reial decret
1619/2012 de 30 de Novembre, i constant en ells l'expressió d'haver sigut pagades.
L'import de les despeses aportades com a justificació haurà de ser igual o superior a import de la
subvenció concedida.
Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del
seu import i procedència.
Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social,
així com de no estar incurs en cap de les prohibicions previstes en la LGS.
fitxa de manteniment de tercers (Model disponible en la web municipal). No serà exigible aquesta
documentació quan la mateixa obre a poder de l'Ajuntament i la mateixa no haja patit variacions
Certificat de representació
Declaració jurada que les factures presentades per a la justificació de la subvenció de l'Ajuntament no
han sigut utilitzades per a justificar una altra subvenció
Pressupost de l'Associació per a l'any objecte de la subvenció i Estatuts d'aquesta.
Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels
interessos derivats d'aquests.
Que s'acompanya certificació establida en l'article 88 del RLGS, expedida pel funcionari responsable
Cap de la dependència que gestiona la subvenció respecte a la justificació i aplicació de la
subvenció concedida amb exprés esment al compliment dels següents extrems que es detallen a
continuació:
 que les despeses realitzades tenen la consideració de subvencionables de conformitat amb
l'article 32 de la LGS i a més s'acrediten mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i
compleixen els requisits establits en les BEP
 que les despeses realitzades s'han pagat abans que haja finalitzat el termini de justificació i
compleixen els requisits establits en les BEP
 justificació que el projecte a finançar té per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública
o interès social o de promoció d'una finalitat pública.


FITXA 3.2.3: Atorgament i reconeixement de l’obligació simultània (ADO)

Documentació conforme el proposat/s es troba al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament, l’AEAT i
la Seg. Social.
Informe comptabilitat sobre inclusió de la subvenció com nominativa al pressupost
Informe del departament gestor sobre concurrència circumstàncies art. 22.2b ó 22.2c LGS
Informe/s el qual el beneficiari no te pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior atorgada
per l’Ajuntament
Informe jurídic en relació al conveni o resolució que es proposa adoptar.
Es preveuen bestretes
S’ha previst expressament tal possibilitat bases/ convocatòria/ conveni/ resolución
Es preveu dipòsit de garantía
S’ha dipositat.

CAPÍTOL 4 – RECLAMACIONS PATRIMONIALS
A més a més dels aspectes recollits al títol 1er, article 1, es comprovaran que figurin
als expedients els següents documents i/o extrems:
o

FITXA 4.1.- Expedient inicial

Informe del responsable del servei el funcionament del qual haja ocasionat la presumpta lesió
indemnitzable
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Justificant de la notificació a la companyia asseguradora de la reclamació, si aquesta supera l’import de
la franquicia
Valoració econòmica del dany causat
Informe jurídic
Que per al cas que la indemnització proposada siga igual o superior a 30.000 € existeix dictamen previ
del Consell Jurídic Consultiu.
o

FITXA 4.2: Ordenació de pagament

Cap extem adicional
o

FITXA 4.3: Execució de sentències

Que l’expedient correspon a despeses aprovades o fiscalitzades prèviament amb resultat favorable, en
el cas que no sigui així es comprovarà:
si s’ha resolt la discrepància
si s’ha dictat resolució en via administrativa.
L’acreditació sobre la fermesa de sentencia.

CAPÍTOL 5 – DEVOLUCIÓ/REINTEGRAMEN D’INGRESSOS
A més a més dels aspectes recollits al títol 1er, article 1, es comprovaran que figuren als expedients els
següents documents i/o extrems:
o

FITXA 5.1: Devolució d’ingressos

Informe jurídic favorable del funcionari responsable de la Unitat Administrativa del Departament Gestor
en el qual a més conste que l'ingrés s'ha efectuat
En el cas que no siga Administració Pública, Informe del Departament gestor o Documentació
acreditativa sobre si el proposat/s es troba al corrent de les obligacions amb l'Ajuntament.
Informe de la Tresoreria sobre que l'ingrés s'ha efectuat i no ha sigut retornat.
o

FITXA 5.2: Reintegrament de subvencions i/o ajudes concedides a l’Ajuntament

Informe jurídic favorable del funcionari responsable de la Unitat Administrativa del Departament Gestor
Informe de la Tresoreria sobre que l'ingrés s'ha efectuat i aquest no ha sigut retornat

CAPÍTOL 6 – CONVENIS DE COLABORACIÓ
o

FITXA 6.1: Aprovació del Conveni

Informe jurídic favorable del servei corresponent, en relació al contingut el conveni.
En cas que no siga Administració pública s'exigirà:
 Documentació acreditativa que el proposat es troba al corrent de les obligacions tributàries,
amb la Seguretat Social, la EAT i amb l'Ajuntament.
 Informe del funcionari responsable del departament gestor amb esment exprés al fet que
s'ha acreditat la personalitat jurídica de l'entitat amb al qual se subscriurà el conveni i, si
escau del representant.
En el cas que de la proposta es generen obligacions econòmiques, dineràries o en espècie, a càrrec de
l'Ajuntament, que s'ha sol·licitat prèviament al Servei de Comptabilitat, l'oportú document comptable
de retenció de crèdits
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o

FITXA 6.2: Modificació del Conveni

Informe jurídic favorable del Secretari Municipal o Tècnic dels Serveis Jurídics sobre el text de la
modificació proposada.
Informe favorable del funcionari responsable del departament gestor, amb proposta motivada de la
conveniència i oportunitat de la modificació.
o

FITXA 6.3: Pròrroga del Conveni

Que està prevista en el conveni
Informe jurídic favorable del funcionari responsable del departament gestor, a la pròrroga del Conveni.
o

FITXA 6.4: Reconeixement de l’obligació

Certificació expedida per l'òrgan previst pel conveni de col·laboració, acreditativa del compliment dels
requisits establits en el mateix per a realitzar el pagament.

CAPÍTOL 7 – BESTRETES DE CAIXA FIXA
o

FITXA 7.1: Constitució
La fiscalització s'efectuarà prèvia a la seua aprovació

Sol·licitud d'expedició de bestreta de caixa fixa amb justificació de la necessitat i import requerit.
Proposta d'acord que regule la despesa màxima possible, així com les aplicacions pressupostàries
d'imputació
Document comptable acreditatiu de la retenció de crèdit en les aplicacions pressupostàries
corresponents per la despesa màxima permesa.
o

FITXA 7.2: Reposicions
La fiscalització s'efectuarà prèvia a l'aprovació de la reposició.

Sol·licitud de reposició de bestreta de caixa fixa amb justificació de la necessitat i import requerit.
Compte justificatiu degudament signat i quadrada aportada al costat de la sol·licitud de reposició i que
comprén degudament relacionades les factures i documents originals i si aquests compleixen el que
s'estableix en les Bases d'Execució del Pressupost.
Factures originals, conforme a la normativa vigent, justificatives dels pagaments o altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb l'eficàcia administrativa.
Document comptable acreditatiu de l'existència de Saldo en el crèdit retingut per a la imputació de la
reposició.
Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'haja seguit el
procediment aplicable en cada cas, que són adequats a la fi per al que es van entregar els fons, que
s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis, i que el pagament s'ha
realitzat a creditor determinat per l'import degut.
o

FITXA 7.3: Compte global i tancament

Sol·licitud de cancel·lació/justificació de la bestreta de caixa fixa
Compte global degudament signat i quadrada aportada al costat de la sol·licitud de cancel·lació
degudament relacionades les factures i documents originals i si aquests compleixen el que
s'estableix en les Bases d'Execució del Pressupost.
Factures originals de l'última rendició de comptes, si no està rendida o altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
En cas de tancament, acreditació del reintegrament de quantitats no invertides
Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'haja seguit el
procediment aplicable en cada cas, que són adequats a la fi per al que es van entregar els fons, que
s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis, i que el pagament s'ha
realitzat a creditor determinat per l'import degut.
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CAPÍTOL 8 – PAGAMENTS A JUSTIFICAR
o

FITXA 8.1: Constitució

Sol·licitud d'expedició de Pagament a Justificar amb justificació de la necessitat i import requerit
Verificar que no existeix cap pagament pendent de justificar per idèntics conceptes pressupostaris.
Document comptable acreditatiu de la retenció de crèdit en les aplicacions pressupostàries
corresponents per la despesa màxima permesa
Que l'expedició d'ordres de pagament a justificar compleix amb el Pla de Disposició de fons.
o

FITXA 8.2: Justificació

Sol·licitud de cancel·lació/justificació del Pagament a justificar en el que s'aporte document explicatiu de
la justificació, degudament signada i quadrada i conformada aportada al costat de la sol·licitud de
cancel·lació i degudament relacionades les factures i documents originals i si aquests compleixen el
que s'estableix en les Bases d'Execució del Pressupost.
Factures originals, conforme a la normativa vigent, justificatives dels pagaments o altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
Acreditació del reintegrament en la Tresoreria de les quantitats no invertides.
Que es corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'haja seguit el
procediment aplicable en cada cas, que són adequats a la fi per al que es van entregar els fons, que
s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis, i que el pagament s'ha
realitzat a creditor determinat per l'import degut.

CAPÍTOL 9 – EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
o

FITXA 9.1: Execució de sentències

Document original de la Sentència o còpia compulsada de la mateixa
S'acredita el caràcter ferm de la sentència (consta en la pròpia sentència) o així es manifesta en
l'informe favorable del funcionari responsable dels serveis jurídics. En el supòsit d'execució
provisional, que consta en la resolució judicial l'existència d'adopció de mesures relatives al
pagament de quantitats o bé així de manifesta en l'Informe del funcionari responsable dels Serveis
Jurídics

CAPÍTOL 10 – ANUL·LACIÓ DE RETS
o

FITXA 10.1: Anul·lació de drets

Informe jurídic favorable del funcionari responsable de la Unitat Administrativa de Rendes

CAPÍTOL 11 – EXPEDIENTS URBANÍSTICS
o

11.1: CONVENIS URBANÍSTICS






FITXA 11.1.1: Aprovació conveni

Informe jurídic favorable expedit pel funcionari responsable de la Prefectura d'Unitat d'Urbanisme,
sobre el contingut del conveni i el seu ajust a la legalitat vigent.
Informe tècnic municipal favorable a les contrapartides.
Que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, amb
l'Ajuntament, amb la AEAT i amb la Seguretat Social.
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FITXA 11.1.2: Reconeixement de l’obligació

Informe favorable del responsable de la Prefectura d'Unitat d'Urbanisme, sobre el compliment del
conveni.


FITXA 11.1.3: Ordenació del pagament



Cap extrem addicional.

o

11.2: OCUPACIÓ DIRECTA








Informe dels serveis tècnics sobre l'aprovació definitiva del planejament o del polígon d'actuació
urbanística a fi que es puga concretar l'àmbit de la reparcel·lació en el qual els propietaris han de fer
efectius els seus drets i obligacions.
Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per l'ocupació, amb descripció dels
aspectes materials i jurídics dels béns i drets de necessària ocupació.
La relació de béns i drets continguts en la determinació provisional dels aprofitaments urbanístics
que s'atribueix als propietaris objecte d'ocupació.
Es quantifiquen els imports de les indemnitzacions que si escau corresponguen per raó de
l'ocupació directa i no inclou el valor del sòl.





FITXA 11.2.1: Aprovació de l’expedient. Autorització de la despesa

FITXA 11.2.2: Aprovació definitiva. Compromís de despesa

Certificació de l'acord d'aprovació de l'ocupació directa
Constància expedient d'haver practicat l'anotació marginal en el Registre de la Propietat.


FITXA 11.2.3: Pagament




Certificat d'aprofitament urbanístic atribuït
Que s'ha alçat l'acta o que es proposa simultàniament al pagament.

o

11.3: EXPROPIACIONS FORÇOSES








Que existeix acta prèvia a l'ocupació
Declaració d'utilitat pública o interés social i de la necessitat d'ocupació dels béns o drets afectats, i
que l'ocupació és urgent si escau.
Si es tracta de taxació conjunta es comprovarà que figura en l'expedient el projecte d'expropiació
Si es tracta d'expedients individualitzats es comprovarà que figura en l'expedient la relació de béns i
drets afectats concreta i individualitzada.
Certificació de la relació de béns i drets definitivament aprovada





FITXA 11.3.1: Incoació de l’expropiació. Aprovació de la despesa

FITXA 11.3.2: Determinació del preu just per mutu acord

Informe emés pels serveis tècnics municipals en relació al preu/valor del bé objecte de l'expropiació
Que l'acord d'adquisició constitueix una partida alçada per tots els conceptes
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FITXA 11.3.3: Pagament o consignació del preu just

Que el preu a abonar coincideix amb el preu just
Resolució del Jurat d'Expropiació on es fixa el preu just
Que aquest no excedisca del preu autoritzat o, si escau d'excedir, s'incorpora a l'expedient retenció
de crèdit per la diferència.


FITXA 11.3.4: Pagament d’interessos per demora



L'informe proposta del departament gestor on s'indiquen els dies ad quo i els dies ad quem, els
càlculs efectuats i percentatges aplicats i la seua procedència per causa imputable a l'administració.

o

FITXA 11.4: Recepcions d’obres d’urbanització





Informes favorables dels serveis tècnics corresponents a l'obra o instal·lació la recepció de la qual
es proposa.
Informe sobre el cost de manteniment i funcionament de les instal·lacions a rebre.
Valoració econòmica dels serveis a cedir.

o

FITXA 11.5: Acceptació de cessions de terrenys obligatòries i gratuïtes



Oferiment de cessió gratuïta i lliure de gravàmens efectuat pel propietari i altres titulars de drets
reals
Informe favorable acceptació de la cessió efectuat pels serveis tècnics municipals.
Nota simple informativa de domini i càrregues expedida pel Registre de la Propietat conforme el
cedent és el propietari de la finca i aquesta es troba lliure de càrregues i gravàmens.




o

11.6: REPARCEL·LACIONS






Informe dels serveis tècnics municipals favorable al contingut del projecte de reparcel·lació
Compte de liquidació provisional que especifica la responsabilitat que correspon a cada finca
resultant per a les despeses d'urbanització i altres despeses del projecte.
Que en el compte de liquidació provisional de l'Ajuntament no participa en els costos de la
reparcel·lació





FITXA 11.6.2: Aprovació definitiva

Certificació expedida pel Secretari Municipal acreditativa de l'exposició pública i notificació
individualitzada
Que la proposta de l'Informe Jurídic del funcionari responsable de la Prefectura d'Urbanisme
contempla l'anotació registral corresponent.




FITXA 11.6.1: Aprovació inicial

FITXA 11.6.3: Actualització del compte de liquidació provisional

Informe emés pels serveis tècnics municipals en relació a l'actualització i la inclusió de les noves
despeses al compte
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FITXA 11.6.4: Compte de liquidació definitiva

Certificats de final d'obra de les obres i serveis compresos en el projecte (Informes del cost final
efectiu)
Informe en el sentit que s'han incorporat al compte la totalitat dels costos de l'obra urbanitzadora així
com els errors i omissions que s'hagueren pogut produir en el compte de liquidació provisional.
Que la proposta de l'Informe Jurídic del funcionari responsable de la Prefectura d'urbanisme
contempla el tràmit procedimental de la legislació urbanística valenciana.

CAPÍTOL 12 – FINQUES DE PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
o

FITXA 12.1: Venda






Memòria justificativa en relació a les finalitats de l'alienació ajustada al que es preveu en la
normativa vigent i la destinació dels ingressos
Informe jurídic favorable sobre l'adequació de la memòria justificativa a les finalitats previstes en la
normativa vigent i la destinació dels ingressos.
Valoració pericial del ben efectuada pels serveis tècnics municipals
Autorització o dació de compte de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma segons siga
procedent conforme l'article 109 del Reglament de Béns
Informe emés per la Intervenció General en relació a l'import dels recursos ordinaris del pressupost
consolidat de la corporació.
Que el procediment d'adjudicació utilitzat és el que estableix la legislació vigent.
Plec de clàusules que han de regir el concurs informat pels serveis jurídics.

o

FITXA 12.2: Venda directa




Informe jurídic favorable, en relació a la concurrència de les circumstàncies previstes en la
normativa vigent.
Plec que determine la destinació final dels terrenys i el termini màxim de construcció.

o

FITXA 12.3: Adjudicació



Es comprovarà que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries,
amb l'Ajuntament, amb la AEAT i amb la Seguretat Social






CAPÍTOL 13 – CONTRACTES PATRIMONIAL
o

13.1: ADQUISICIONS DE BÉNS


FITXA 13.1.1: Expedient inicial. Aprovació de la despesa

En el cas d'adquisicions oneroses, es comprovarà:





Plec de clàusules administratives particulars signat pel departament gestor amb la conformitat dels
Serveis jurídics.
Informe jurídic favorable del funcionari responsable dels Serveis jurídics
Valoració pericial dels serveis tècnics municipals.
En els casos de béns de calor històrica-artística, es requerisca informe de l'òrgan autonòmic
competent.
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En el cas d'adquisició de valors mobiliaris, es comprovarà a més, que figura en l'expedient informe
previ del Departament de Serveis Econòmics.

En el cas d’adquisicions a títol gratuït:





Existeix informe jurídic favorable del funcionari responsable dels Serveis jurídics
Declaració jurada de la propietat sobre la no existència de càrregues i gravàmens.
Certificació registral que acredita la no existència de càrregues i gravàmens
Valoració pericial dels serveis tècnics municipals, en la qual s'acredite que suma de les càrregues i
gravàmens és inferior al valor del bé.


FITXA 13.1.2: Compromís de despesa

En qualsevol tipus d'adquisició




Que existeix informe del servei jurídic sobre la proposta d'adjudicació
Quan es propose l'adquisició directa que concorren les circumstàncies previstes per a això i que
existisca oferta amb expressió del preu, del termini de duració i les condicions.
En el cas d'adquisició per concurs, quan no s'adjudique el contracte d'acord amb la proposta
formulada per la taula, que existisca decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.

En les adquisicions oneroses



o

Documentació acreditativa que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, amb l'Ajuntament i amb la Seguretat Social.
Certificat del Secretari Municipal acreditatiu que s'han donat els requisits de publicitat i concurrència
legalment establits, excepte adquisició directa
13.2: ARRENDAMENT DE BÉNS PATRIMONIALS







FITXA 13.2.1: Expedient inicial

Certificat del Secretari Municipal acreditatiu de la inscripció del bé en l'inventari municipal com a bé
patrimonial.
Valoració pericial respecte del preu de l'arrendament
Plec de clàusules administratives particulars signat pel departament gestor amb la conformitat del
funcionari responsable dels serveis jurídics.
Informe jurídic favorable del funcionari responsable dels Serveis jurídics


FITXA 13.2.2: Adjudicació de l’arrendament



Documentació acreditativa que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, amb l'Ajuntament i amb la Seguretat Social
Certificat del Secretari Municipal acreditatiu que s'han donat els requisits de publicitat i concurrència
legalment establits.
En el cas d'arrendaments directes, que concorren els requisits previstos en la normativa.

o

13.3: ARRENDAMENT DE BÉNS PARTICULARS




 FITXA 13.3.1: Expedient inicial
En general:
 Documentació acreditativa registral de la titularitat del bé a nom del propietari
 Figura valoració pericial respecte del preu de l'arrendament
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Plec de clàusules administratives particulars signat pel departament gestor amb la conformitat del
funcionari responsable dels Serveis jurídics.
Informe jurídic favorable

En el cas d’adquisició directa/negocialt, a més:
 Memòria justificativa de l'arrendament directe.





FITXA 13.3.2: Compromís de despesa

Documentació acreditativa que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, amb l'Ajuntament i amb la Seguretat Social
Certificat del Secretari Municipal acreditatiu que s'han donat els requisits de publicitat i concurrència
legalment establits, excepte concessió directa
En el cas d'arrendaments directes, que concorren els requisits previstos en la normativa.


FITXA 13.3.3: Reconeixement de l’obligació





Conformitat del funcionari responsable dels serveis competents, amb la prestació realitzada.
Que l'arrendadora aportació factura amb els requisits legals.
Comprovar que el document comptable porta la retenció d'IRPF, si escau.

o

FITXA 13.4: Cessions d’us a precari



Que el subjecte en el favor del qual es preveu la cessió és una altra administració o entitat pública o
una entitat privada sense ànim de lucre.
Que l'acord de cessió determina la finalitat concreta al fet que l'entitat o institució beneficiària ha de
destinar el bé.
Que l'informe del funcionari responsable del departament gestor es pronuncia respecte a la finalitat
pública o interés social de la destinació del bé, i la concurrència de l'efectiva precarietat de la cessió



.
o












13.5: ALIENACIÓ DE BENS IMMOBLES
 FITXA 13.5.1: Expedient inicial

Certificat pel Secretari Municipal acreditatiu de la inscripció del bé en l'inventari municipal com a bé
patrimonial.
Valoració pericial del ben efectuada pels serveis tècnics municipals.
Autorització o dació de compte de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma segons siga
procedent, conforme l'article 109 del Reglament de Béns
Plec de condicions administratives particulars signat pel departament geste i conformat pel
funcionari responsable dels serveis jurídics.
Informe favorable emés pel Secretari o el funcionari responsable dels serveis jurídics.
Que s'incorporat a l'expedient, Informe emés per la Intervenció General, en relació a l'Import dels
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació.
Si el procediment d'adjudicació utilitzat és la subhasta o bé tractant-se d'adjudicació directa, es
comprovarà si consta en l'expedient i informe emés pel Departament autonòmic o s'acredita que han
transcorregut 30 dies des de la seua sol·licitud sense que s'haja rebut el mateix.
En els casos de béns de valor històric-artístic, es requereix informe de l'òrgan autonòmic competent.
En el cas d'alienació de valors mobiliaris, es comprovarà a més, que figura en l'expedient informe
previ dels Serveis Econòmics.
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En cas de subhasta o concurs, es comprovarà que consta Certificat del Secretari acreditatiu que
s'ha procedit a la informació pública de l'anunci de venda.
Informe tècnic sobre les ofertes presentades. En el cas que s'haja constituït Mesa, es requerirà que
figuren en l'expedient les actes degudament signades.





FITXA 13.5.2: Clasificació d’ofertes

FITXA 13.5.3: Adjudicació definitiva

Documentació acreditativa conforme l'adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, amb l'Ajuntament, amb la AEAT i amb la Seguretat Social
Informe de la Tresorera Municipal acreditatiu de l'existència de constitució de la garantia definitiva
llevat que s'haguera previst en el plec la seua innecesaridad i que aquesta no ha sigut retornada.

o

FITXA 13.6: Venda de parcel·les sobrants



Informe tècnic sobre la qualificació de la parcel·la com a sobrant d'acord amb el que es preveu en
l'article 7 del RBEL
Valoració de la parcel·la en el qual es motive el preu just
Informe tècnic justificatiu de l'adequació de la proposta de l'adjudicació de la proposta d'adjudicació
als confrontants concurrents.




o

FITXA 13.7: Venda d’efectes no utilitzables




Informe jurídic de la Secretaria o de l'Assessoria Jurídica favorable sobre la declaració del bé com
no utilitzable.
Informe tècnic sobre la seua valoració.

o

FITXA 13.8: Permuta de béns immobles



Certificació de Secretari Municipal acreditativa que el bé figura inscrit en l'inventari municipal
com a bé patrimonial.
Memòria justificativa en relació a la necessitat i conveniència de la permuta.
Valoració tècnica dels immobles a permutar i equivalència de valor.
La diferència de valors haurà d'ajustar-se al que es disposa en l'article 189 de la Llei 8/2010, de
règim local de la Comunitat Valenciana
Informe dels serveis Jurídics sobre el contracte de permuta
Es comprovarà que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries,
amb l'Ajuntament, amb la AEAT i amb la Seguretat Social.







o

FITXA 13.9: Cessió gratuïta



Que el subjecte a qui es proposa efectuar la cessió és una Administració Pública o bé una entitat
pública o privada sense ànim de lucre amb destinació social del bé.
Memòria que es manifeste en relació a:
o
La finalitat de la cessió
o
Que la mateixa es fa en benefici de la població de l'ens local
Justificació que la finalitat no es pot aconseguir mantenint l'entitat local el domini o condomini del bé
ni constituint sobre aquest dret real.
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Informe subscrit per tècnic municipal que acredite que el bé no està comprés en cap pla d'ordenació
reforma o adaptació que el faça necessari ens local.
Certificat del Secretari Municipal acreditatiu que l'expedient s'ha sotmés a informació pública per
termini mínim legalment establit.
Que la proposta d'acord de cessió preveu expressament la reversió automàtica en cas de no
destinació del bé a l'ús previst i durant el termini legalment establit.
Documentació acreditativa que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, amb l'Ajuntament, amb la *AEAT i amb la Seguretat Social.
Un informe del servei corresponent motivant les circumstàncies socials previstes legalment en conte
a la prevalença de la rendibilitat social, si escau.

CAPÍTOL 14 – CLÀUSULES RESIDUALS
En el cas d’haver d’informar un expedient i que la definició dels ítems a revisar no estiga suficientment
explicitada al present annex s’utilitzaran les següents clàusules residuals.
o

FITXA 14.1: Clàusula genèrica primera. Expedients no inclosos en l’annex

Es comprovarà si s’incorpora la proposta favorable del departament gestor documentació equivalent
explícitament favorable
I a més l’informe jurídic o documentació equivalent explícitament favorable.
o

FITXA 14.2: Informe fiscalització previ al compromís de despesa

L’expedient correspon a despeses aprovades o fiscalitzades prèviament amb resultat favorable
A més es comprovarà si s’incorpora la proposta favorable del departamento gestor o documentació
equivalent explícitament favorable
i a més l’informe jurídic
o

FITXA 14.3: Reconeixement de l’obligació

La factura, si s’escau, està degudament conformada pel tècnic municipal responsable
S’incorpora acta de recepció, si s’escau.
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