
 

 
 
 
 
         

 
  
  
 
PRESSUPOST , BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ PER L’ANY 2017 
 

LES BASES D’EXECUCIÓ 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
1a.- Els crèdits autoritzats per a les atencions del pressupost no podran aplicar-se a 
altres obligacions o finalitats diferents que les que s’hi indiquen segons vinculació d’un 
dígit a nivell de programa i d’un dígit a nivell d’econòmica, excepte quan sorgeixi la 
necessitat d’alguna despesa inajornable o sigui insuficient el crèdit autoritzat, en el 
qual cas es tramitarà l’expedient d’habilitació o el suplement de crèdit pertinents. 
 
2a.- Dins de l’import dels crèdits autoritzats al pressupost i respectant l’ordre de 
prelació establert per la legislació vigent, correspon l’ordenació de les despeses al Ple, 
al Consell de Presidència, a la Presidència i a Gerència d’acord amb les respectives 
atribucions. 
 
3a.- Quan es tracti de despeses fixes o d’atencions ordinàries de manteniment  i 
conservació, així com de consignacions nominals o relatives a conceptes xifrats amb 
precisió matemàtica al pressupost, incumbeix l’ordenació de Despeses a Presidència 
o a Gerència del Consell Comarcal, així com la de les despeses urgents. 
 
4a.- La intervenció informarà prèviament sobre la procedència i possibilitat legal de 
tota proposta de despeses. 
Autoritzada una despesa, es comunicarà a l'expressada dependència als efectes de la 
seva formalització. 
 
5a.- Les consignacions per a despeses que s’hagin de fer efectives amb ingressos de 
naturalesa específica o que es refereixin a operacions de formalització, podran ser 
ampliables. 
 
6a.- El lliurament de quantitats amb càrrec a <IMPREVISTOS>, requerirà acord previ 
del Consell Comarcal o del Consell de Presidència. 
 
7a.- El President del Consell Comarcal del Berguedà està autoritzat a lliurar quantitats 
a justificar en la forma que determinen les disposicions vigents, amb càrrec als crèdits 
de material d’escriptori, comunicacions, viatges i qualsevol altre que tingui caràcter 
urgent i no sigui possible justificar a l’acte, sempre que el total lliurat no excedeixi el 
crèdit figurat en el pressupost. 
 
8a.- Tota comanda d’efectes i de subministres serà realitzada pel President, el Gerent 
o persona encarregada i autoritzada per el President o Gerent del Consell Comarcal. 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 
 
9a.- Durant la vigència del pressupost no podrà acordar el President concedir cap 
subvenció a cap entitat que no la tingui expressament consignada en aquest 
pressupost. 
 
10a.- Els acords comarcals sobre gratificacions al personal es prendran en la forma 
prevista en les disposicions legals i reglamentàries vigents. 
 
11a.- Els crèdits consignats podran ésser traspassats d’una partida a un altre, previ 
acord del Consell de Presidència, si la necessitat es urgent, a nivell de capítol, i 
sempre amb el compromís de notificar-ho per la seva ratificació pel Consell de 
Presidència. 
 
12a.- Les despeses afectades per una subvenció, no es realitzaran fins a tenir la 
notificació de concessió, per tal de garantir-ne el finançament. 
 
 
RECAPTACIÓ DELS RECURSOS 
 
1a.- Les dependències i persones encarregades de la recaptació no percebran cap 
quantitat sense lliurar el corresponent rebut o justificant acreditatiu de la quantitat 
rebuda, la matriu dels quals s’haurà de conservar per les comprovacions procedents. 
 
2a.- Les oficines recaptadores remetran una relació de deutors a la Intervenció al 
terme del període voluntari de cobrament, la qual relació un cop confrontada per 
aquella, prèvia la tramitació corresponent, es passarà a l’agent Executiu per a la seva 
efectivitat. 
 
3a.- La recaptació dels ingressos correspondrà a la Dipositària, la qual setmanalment 
ingressarà a Dipositaria, mitjançant factura, la recaptació obtinguda, que serà 
formalitzada en el Diari General d’intervenció d’ingressos, després de verificada 
l’operació de Caixa. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 

PLANTILLA DE PERSONAL 
 

 
DENOMINACIÓ Nombre de 

places 
Vacant

s 
Gru

GERÈNCIA 1  A1 
FUNCIONARIS    

Escala d’administració Local amb  
habilitació de caràcter nacional 

   

Subescala Secretària 1 1 A1 
Subescala Intervenció 1 1 A1 
Servei Assistència Tècnica 3 3 A1 

TOTAL  6 5  
 

DENOMINACIÓ Nombre de 
places 

Indefini
t 

Tempora
l 

Vacan
t 

PERSONAL LABORAL     
Tècnics grup A1 1  1  
Tècnics grup A2 24 19 5  
Administratius C1 2 1  1 
Aux. Administratius C2 11 11   
Peó E 5 3 2  

TOTAL LABORAL 43 34 8 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 

EL PRESSUPOST CONSOLIDAT 

El Pressupost General del Consell Comarcal del Berguedà que inclou el pressupost, 
presenta un import de  11.235.469,30 € en l’estat d’ingressos, i  11.235.469,30 €  a 
nivell de despeses: 

INGRESSOS 2017  2016  
CAPÍTOL 1                -   €                           -   €  
CAPÍTOL 2               -   €                           -   €  
CAPÍTOL 3      1.457.919,69 €              748.530,93 €  
CAPÍTOL 4      9.567.549,61 €        10.728.430,56 €  
CAPÍTOL 5            10.000,00 €                12.000,00 €  
CAPÍTOL 6                 -   €                            -   €  
CAPÍTOL 7          200.000,00 €              200.001,00 €  
CAPÍTOL 8                  -   €                       -   €  
CAPÍTOL 9               -   €              498.000,00 €  
TOTAL INGRESSOS    11.235.469,30 €        12.186.962,49 €  
      
DESPESES 2017  2016  
CAPÍTOL 1      1.882.209,97 €          1.882.113,03 €  
CAPÍTOL 2      7.215.092,47 €          7.766.717,21 €  
CAPÍTOL 3          700,00  €               569,00 €  
CAPÍTOL 4      1.477.210,54 €          1.663.117,55 €  
CAPÍTOL 5              -   €               -   €  
CAPÍTOL 6          460.256,32 €              176.445,70 €  
CAPÍTOL 7          200.000,00 €              200.000,00 €  
CAPÍTOL 8               -   €                  -   €  
CAPÍTOL 9              -   €              498.000,00 €  
TOTAL DESPESES    11.235.469,30 €        12.186.962,49 €  

 
 


