Dimecres, 23 de juliol de 2014
ALTRES ENTITATS
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú
ANUNCI del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, d’aprovació
del pressupost per a l’exercici 2014
El Consell General del Consorci Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, en sessió celebrada el 27 de juny de 2014,
d’acord al que disposa l’article 10.2 dels seus estatuts, va adoptar la següent resolució:
"1.- Aprovar la proposta de la Comissió Executiva de 25 de juny de 2014 que conté el pressupost del Consorci per
l’exercici del 2014."
Detall de la documentació annexada a la resolució:
PRESSUPOST 2014.
DESPESES.
Gestió urbanística
Obra urbanització
Adquisició de sòl
Estructura i inversions reperc.
Des. No urb
Total Despesa

EUR
199.400 EUR
0 EUR
0 EUR
345.324 EUR
EUR
544.724 EUR

Aportacions dels consorciats urb.
Aportacions dels consorciats no urbanístiques
Quotes d’urbanització
Subvenció Diputació Barcelona
Romanent pressupostari
Total Ingrés

EUR
612.900 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
68.174 EUR
544.724 EUR

INGRESSOS.

Estructura i classificació.
Pressupost de despeses:
La classificació de les despeses del pressupost és la següent, amb la següent previsió de despesa:

• Concepte 601. Despeses de Gestió Urbanística: 199.400 EUR.
• Concepte 602. Indemnitzacions: 0 EUR.
• Concepte 601. Obra d’urbanització: 0 EUR.
La despesa correspon a les inversions en l’Avanç de planejament urbanístic lliurat el 2013 i emparades pel PAIF vigent
quina darrera modificació va ser aprovada pel Consell General en la seva sessió vuitena de 24 de novembre de 2010, i
assessorament tècnic vinculat.
- Capítol 1. Despeses de personal:
Per el pressupost de despeses de personal de l’exercici 2014 es considera l’aplicació del títol III de la Llei 1/2014 de
Pressupostos de la Generalitat, es a dir la congelació de les retribucions en relació a les percebudes l'exercici 2013,
incorporant de nou la reducció de la retribució anual per un import corresponent a una paga extraordinària o 1/14 part

1

CVE-Núm. de registre: 022014018910

- Article 60: Inversions en terrenys i bens naturals.

Dimecres, 23 de juliol de 2014
del sou en aplicació del RDL 20/2012. Així mateix es corregeix l’error material detectat consistent en l’aplicació l’any
2011 com a pressupost inicial d’una reducció salarial superior a la que resultava de l’aplicació del Decret Llei 3/2010 de
28 de maig, error material que s’ha anant arrossegant al llarg dels exercicis 2011-2013. El càlcul de les quantitats
deixades de percebre d’acord amb els contractes vigents incorpora les reduccions d’1/14 part del salari d’acord amb la
normativa aplicable.
• Concepte 132: Sous i Salaris del personal: 205.471 EUR.
• Concepte 160: Seguretat Social: 38.324 EUR.
• Concepte 170: Altres: 4.406 EUR.
- Capítol 2. Despeses de Bens Corrents i Serveis (Despesa d’estructura):
Per el pressupost de despeses de bens corrents i serveis també es consideren d’aplicació els criteris dels Pressupostos
de la Generalitat, en el context de congelació de la despesa, resultant per el Pressupost 2014 una despesa pràcticament
igual a la despesa de la pròrroga del 2013, es a dir la despesa considerada en la majoria de partides es la corresponen
al Pressupost inicial per 2012 i prorrogat per l’exercici 2013.
• Capítol 2: 88.398 EUR.
- Capítol 3. Despeses Financeres.
Les despeses financeres considerades corresponen a cost financer previst en la devolució de les quotes d’arrendament
financer de les obres d’adequació del local seu del Consorci, per import de 1.749 EUR.
- Capítol 6. Inversions reals d’estructura.
En el pressupost 2014, s’ha considerat que no s’executaran despeses en compres de bens d’inversió necessaris per el
funcionament del Consorci.
Pressupost d’ingressos:
Els ingressos pressupostats per l’exercici 2014 corresponen a les aportacions dels òrgans consorciats per fer front a les
despeses d’inversió, funcionament i de gestió urbanística del Consorci, per import de 612.900 EUR.
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Vilanova i la Geltrú, 1 de juliol de 2014
El president, Damià Calvet i Valera
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