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Dr. David Altadill Felip, major d'edat, amb DNI 40.927.127 F, actuant com a Secretari no 
patró de la FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE, amb domicili social al carrer Horta 
Alta, 38, de Roquetes (Tarragona), inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya amb 
el número 57. 

CERTIFICA: 

Que amb data 9 de juny de 2017, el Patronat de la Fundació, degudament constitu'lt, a la 
seu de I'entitat, ha aprovat per unanimitat el següent acord: 

"". el Pressupost de 2017 i la pro posta de Bases d'Execució del Pressupost 2017 de la 
Fundació" 

I perque així consti, i produeixi els efectes que corresponguin, estenc aquesta certificació, a 
Roquetes (Tarragona), a 19 de juny de 2017. 

El Secretari Vist i plau 
David Altadill Felip President 

Francesc A. Gas 

el Horta Alta, 38 . 43520 Roquetes' (Tarragona) . Spain . Te!. +34977 500 511 . Fax +34 977 504 660 
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Wn1fl PRESSUPOSTOS DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ruw PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÁRIA 

Ámbit: Subsector FUNDACIONS 
Entitat: 7735 FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

(Imports en El 

Imports per Subtotals i 
Totals 

319.0010 

Aplic. DESCRIPCIÓ DE l'INGRÉS Import Aplicacló Concepte i Article 

Prestacions d'allres serveis a entitats de fora del sector públic 78.451.32 


CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis 
 78.451,32 

ARTIClE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS 78.451,32 

cAPiTal 3 T AXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I AlTRES INGRESSOS 78.451,32 

402.0019 Allres transferencies de l'Administració de l'Estat 103.420,00 

CONCEPTE 402 De rAdministració de rEstal 103.420,00 

ARTIClE 40 DEL SECTOR PÚBllC ESTATAL 103.420,00 

4100004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 32.000,00 

410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 130.000,00 

CONCEPTE 410 De la Generalilal, per finanr;ar despeses de funcio 162.000,00 

ARTIClE 41 DE l'ADMINISTRACIÓ DE lA GENERAllTAT 162.000,00 

448.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 25.000,00 

CONCEPTE 448 O'allres entilals participades pel SP Generalilat 25.000,00 

ARTIClE 44 D'AlTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I AlTRES ENS 25.000,00 

460.0009 Allres transferencies d'ajuntaments 31.500,00 

CONCEPTE 460 O'ajunlamenls 31.500,00 

462.0002 De la Diputació de Tarragona 110.000,00 

CONCEPTE 462 De dipulacions 110.000,00 

ARTIClE 46 D'ENS I CORPORACIONS lOCAlS 141.500,00 

482.0001 D'allres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius 15.000,00 

CONCEPTE 482 O'al/res insl. sense fi de lucre i al.ens corpor. 15.000,00 

ARTlClE 48 DE FAMiLlES, INSTIT. SENSE FI DE lUCRE I ENS CORP. 15.000,00 

493.0001 Fons Social Europeu 19.000,00 


CONCEPTE 493 De la Unió Europea 
 19.000,00 

ARTIClE 49 DE l'EXTERIOR 19.000,00 

cAPiTal 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 465.920,00 

702.0019 Allres transferencies de l'Administració de I'Estat 73.630,00 

CONCEPTE 702 De rAdminislració de rEslal 73.630,00 

ARTIClE 70 DEL SECTOR PÚBllC ESTATAL 73.630,00 

cAPiTal 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 73.630,00 

ENTITAT 7735 FUNDACIÓ OBSERVATORI DE l'EBRE 618.001,32 
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Entitat: 7735 FUNDACI6 OBSERVATORI DE L'EBRE 

(lmports en E) 

Imports per Subtotals i 
Totals 


571 


Prog. Aplic . DESCRIPCIÓ DE lA DESPESA Import Aplicació Concepte i Artlcle 

1300001 Retribucions básiques 259.476,43 

CONCEPTE 130 Personal laboral fix 259.476.43 


131.0001 
 Retribucions básiques 21 .666 .56 


CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 
 21.888.58 

ARTIClE 13 PERSONAL lABORAL 261.365,01 

160.0001 Seguretat Social 99.599.31 

CONCEPTE 160 Quotes socials 99.599,31 

ARTlClE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIAlS 99.599,31 

cAPITOl 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 360.964,32 

210.0001 Conservació. reparació i manteniment terrenys, béos naturals , edificis i altres coostr. 46.000,00 

CONCEPTE 210 Conserva ció, reparació i manto terrenys, bén natur 48.000,00 

212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 900.00 


212.0003 
 Manteniment d'aplicacions informátiques 6.200,00 


CONCEPTE 212 ConSJepar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 
 9.100,00 

213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobililzat malerial 6.000,00 


CONCEPTE 213 Conser., reparacíó í manteniment al. immob. mate. 
 6.000,00 

ARTIClE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 63.100,00 

220.0001 Material ordinari no inventariable 12.560,00 


220.0002 
Premsa, revistes, lIibres i allres publicacions 4.200,00 

CONCEPTE 220 Material d'oficina 16.760,00 

221 .0001 Aigua i energia 16.000,00 


CONCEPTE 221 Subministraments 
 18.000,00 

222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 930,00 


222.0003 
Comunicacions mitjan98nt serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 7,000,00 


CONCEPTE 222 Comunicacions 
 7.930,00 

224 ,0001 Despeses d'assegurances 6.300,00 


CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 
 6.300,00 

225.0001 Tributs 1.500,00 


CONCEPTE 225 Tributs 
 1.500,00 

226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 500,00 


226 .0005 
Organilzació de reunions, conferéncies i cursos 1.000,00 


2260040 
Inscrip. com a soci o allra figura a organismes oentitats caracter associatiu 550,00 


CONCEPTE 226 Despeses diverses 
 2.050,00 

227.0001 Neteja i sanejament 6.600,00 


227.0069 
Allres treballs realilzats per persones fisiques ojurídíques 13.000,00 


CONCEPTE 227 Trebal/s realitzats per persones flsiq. o jurldiq. 
 21 .600,00 

ARTIClE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I AlTRES 74.140,00 

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 16.550,00 

CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasl/ats 16.550,00 

ARTlClE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 16.550,00 

240.0001 Despeses de publicacions 1.500,00 


CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 
 1.500,00 

ARTIClE 24 DESPESES DE PUBLlCACIONS 1.500,00 

CAPITOl2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 155.290,00 

342.0001 Comissions i allres despeses bancáries 600,00 


CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancaries 
 600,00 

ARTlClE 34 AlTRES DESPESES FINANCERES 600,00 

CAPITOl 3 DESPESES FINANCERES 600,00 

A fundacions 7,517,00 


CONCEPTE 481 A fundacions 


461 .0001 

7.517,00 

ARTIClE 48 A FAMILlES, INST.SENSE FI lUCRE I AlTRES ENS CORP. 7.517,00 

cAPITOl4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS 7.517,00 

620.0001 Inversions en maquinaria, instal ' lacions i utillatge 70 .000,00 

CONCEPTE 620 Inversions maquinaria, installacions i u/il/atge 

ARTIClE 62 INVERS. EN MAQUINARIA INSTAl·lACIONS I UTlllATGE 70.000,00 
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Ámbit: Subsector Fundacions 
Entitat: 7735 FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

(Imports en El 

Prog. Aplic. 

650.0001 

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA 

Inversions en equips de procés de dades 

CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM. 

cAPiTOL 6 INVERSIONS REALS 

Import Aplicaci6 

3.630,00 

Imports per 

Concepte i Article 

3.630,00 

3.630,00 

Subtotals i 
Totals 

73.630,00 

PROGRAMA 571 RECERCAIDESENVOLUPAMENT 618.001,32 

ENTITAT 7735 FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 618.001,32 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

DE L'ENTITAT FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE. EXERCICI 2017 


TíTOL I 

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CREDITS 

CAPíTOL 1 NORMES GENERALS 

Article 1 r- Ámbit temporal. 

1. 	L'aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'ha d'ajustar a aquestes Bases 
d'Execució, que tindran la mateixa vigencia que el Pressupost de la Fundació 
Observatori de l'Ebre. 

2. Si a I'inici de I'exercici económic no hagués entrat en vigor el Pressupost corresponent, 
es considerara automaticament prorrogat el pressupost inicial de I'anterior, segons el 
que a I'efecte estableixi el Decret de prórroga pressupostaria per a les entitats del Sector 
públic de la Generalitat. 

3. 	Si aquest Pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases s'entendran també 
prorrogades en el període de prórroga, lIevat que I'órgan de govern de I'entitat decideixi 
que és necessaria la seva modificació total o parcial. 

4. 	El pressupost inicial que s'aprova per I'órgan de govern de I'entitat és I'aprovat 
mitjanc;ant la Llei de pressupostos anual de la Generalitat. 

Article 2n - Estructura pressupostaria. 

1. 	L'estructura del Pressupost consisteix en la classificació deis credits consignats en l'Estat 
de Despeses segons la naturalesa Económica i per Programes, i I'Estat d'lngressos 
segons la naturalesa Económica deis drets que es preveuen liquidar durant I'exercici. 

2. 	La partida pressupostaria es defineix, en conseqüencia, per I'agrupació de les 
classificacions per programes i económica, i constitueix la unitat sobre la que s'efectuara 
el control de les operacions de I'execució de la despesa. 

Article 3r - Vinculacions Jurídigues. 

1. 	 Els credits consignats per despeses es destinaran a la finalitat específica en la qual 
hagin estat aprovats en el Pressupost o en les seves modificacions degudament 
aprovades, tenint caracter limitatiu i vinculant a nivell de vinculació jurídica . 

2. El nivell de vinculació jurídica deis credits consignats en el pressupost de despeses és el 
capítol de la classificació económica , a excepció de les partides pressupostaries 



contingudes en els crédit del concepte 227 (treballs realitzats per altres empreses) que 
es vinculen a nivell de concepte. 

3. 	Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre 
que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent. 

4. 	 El traspas de fons entre partides pressupostaries vinculades sera aprovat per 
I'Administrador- Gerent de la Fundació Observatori de I'Ebre. 

CAPiTOl2 - MODIFICACIONS DE CREDIT DEL PRESSUPOST 

Article 4rt - De les modificacions de credit. 

1. Oualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada per part de 
I'administrador-Gerent de les variacions, en la qual s'haura d'especificar la destinació de la 
consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa per la 
Fundació Observatori de l'Ebre en exercicis posteriors. 

2. Les modificacions de crédit del pressupost previstes en aquestes bases són le$ 
establertes en els articles 5é, 6é, i 7é 

Article 5e - Generació de credits. 

1. 	Poden generar crédit, dins de l'Estat de Despeses deis pressupostos, els ingressos no 
previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es 
produeixin alllarg de I'exercici pressupostari. 

2. 	 L'aprovació de les generacions de crédits correspon a l'Administrador-Gerent de la 
Fundació Observatori de l'Ebre. 

3. 	No obstant I'anterior, cal tenir en compte les limitacions que estableix I'article 35 bis del 
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre pel qual s'aprova el TRLFPC, conforme el 
qual "Les entitats que d'acord amb les normes del sistema europeu de comptes (SEC) 
han estat classificades en el sector d'Administració pública de la Generalitat no poden 
efectuar transferéncies de crédit o generacions de crédit derivades de nous ingressos 
financers que comportin un augment de I'import total de lIurs despeses no financeres en 
termes del SEC, lIevat que disposin de I'autorització del Govern, i amb un informe previ 
del departament competent en matéria d'economia i finances". 

Article 6e - Transferencies de Credit. 

1. Ouan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostaria a la 
partida corresponent, pero sigui possible minorar el crédit en d'altres partides 
corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global 
del pressupost, es tramitara un expedient de modificació per transferéncia de crédit. 



2. 	 L'aprovació de les transferencies de credit quan afectin a diferents nivells de vinculació 
jurídica correspon a l'Administrador-Gerent de I'entitat Fundació Observatori de l'Ebre. 
Les transferencies que incrementen o minoren capítol 1, capítol 6, capítol 7 i capítol 8 
seran aprovades pel Patronat. 

Article 7e - Incorporació de romanent de tresoreria. 

1. 	 L'aprovació de les incorporacions de romanents de tresoreria finalista, provinents 
d'ingressos afectats, correspon al Patronat de la Fundació Observatori de l'Ebre. 

2. 	 L'aprovació de les propostes d'incorporacions de romanents de tresoreria no finalista , 
provinents d'un excés d'ingressos no finalistes, correspon al Patronat de la Fundació 
Observatori de l'Ebre. 

L'esmentada proposta d'incorporació de romanents de tresoreria no finalista haura de 
ser comunicada a la Intervenció General que I'autoritzara, d'acord amb el que s'estableix 
a les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de 
Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 15 
de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades 
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, I'article 13.4 de la Llei 4/2017, de 28 de marc;, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix que en el cas que el 31 de desembre de 
2016 les entitats que, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), 
es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat tinguessin un romanent de 
tresoreria derivat d'un excés d'ingressos cedits, transferencies o aportacions de la 
Generalitat o de les entitats del seu sector públic no obtingudes en concurrencia, el 
departament competent en materia de pressupostos hauria d'efectuar una retenció de 
les aportacions i transferencies que els departaments als quals estan adscrites les 
entitats afectades tenen previst atorgar el 2017, per I'import que determini la Intervenció 
General, lIevat que per Llei, contracte programa o per altres acords del Govern s'hagi 
establert que han de tenir una altres destinació. 

TíTOL 11 

DE LES DESPESES 

CAPíTOL 1 - GESTIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

Article Se -Fases en la gestió de la despesa i de la contractació 

1. La gestió de les despeses previstes en el pressupost d'aquesta Fundació es realitzara 
en les fases següents: 

- Autorització de la despesa (fase A) . 
- Disposició o compromís de la des pesa (fase O) . 



- Reconeixement i liquidació de I'obligació (fase O). 
- Ordenació del pagament (fase P). 

2. És requisit necessari per a I'autorització de la despesa, I'existencia de saldo de credit 
adequat i suficient. Per aixó , a I'inici de qualsevol expedient susceptible de produir 
obligacions de contingut económic s'ha d'incorporar al mateix el document de retenció de 
credits emes per l'Administrador-Gerent 

3. 	Un mateix acte administratiu pot abastar més d'una de les fases d'execució del 
pressupost de despeses, podent donar-se els casos següents: 

-	 Autorització-disposició . 

L'acte administratiu que acumuli dos o més fases produira els mateixos efectes que si 
aquestes fases s'acordessin en actes administratius separats. 

En 	aquests casos, I'argan que adopti I'acord ha de tenir competencia per acordar totes i 
cadascuna de les fases que siguin objecte d'acumulació. 

4. 	 En els procediments de contractació, la Fundació es regeix per el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La proposta de des pesa contractual parteix 
del Director de la Fundació en I'ambit del programes tecnics i de l'Administrador-Gerent 
en I'ambit administratiu i de gestió. Aquetes mateixes figures són les que en els seus 
ambits competencials i elaboren deis respectius plecs. 

En els contractes previstos en el TRLCSP que requereixin d'argan de contractació per 
superar el contracte menor, es constituira una Mesa de Contractació formada pel 
Director, l'Administrador-Gerent, el President del Patronat i I'investigador principal del 
projecte a contractar si s'escau. 

L'argan de contractació recaura en la figura del President, en el cas d'aquells contractes 
superíors a 60.000 € (iva inclas) . Per aquells contractes inferiors o iguals a 60.000 € 
(IVA inclas)l'argan de contractació recaura de forma mancomunada en les figures del 
director i de I'administrador gerent 

El Director de la Fundació i l'Administrador/Gerent són els responsables de donar la 
conformitat al serveis rebuts en els contractes realitzats. 

Article ge - Autorització i disposició de despeses 

L 'autoritza ció ilo disposició de despeses és competencia del Director, excepte en els 
supósits expressament delegats en el Gerent. 

És competencia del Gerent /'autorització i disposició de les següents despeses: 



1. 	Remuneracions de personal i despeses socials. 
2. 	Contractes de serveis i subministraments administratius i de funcionament habitual de 

/'entitat d'import inferior a 18.000,00 € (IVA no inclas) 

Article 10e - Reconeixement de I'obligació. 

El reconeixement d'obligacions o aprovació de factures o despeses préviament 
autoritzades correspon al Gerent de la Fundació . 

Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents 
justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants) 
conformats pel cap del I'area corresponent. 

Article 11e - Ordenació del pagament. 

L'ordenació i pagament de la des pesa s'efectuara contra els comptes corrents de I'entitat 
amb dues signatures autoritzades d'entre les tres persones que tenen poder des signatura i 
que són el President, el Director i l'Administrador-Gerent 

Article 12e - Despeses plurianuals. 

1. 	Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per 
financ;:ar les despeses derivades de les operacions que tot seguit es relacionen, sempre 
que no puguin estipular-se o resultin antieconómics per un any: 

a) 	Inversions reals i transferencies de capital. 

b) Transferencies corrents derivades de normes de rang de lIei o de convenis o de 
contractes programa que emparin actuacions d'abast plurianual. 

c) Despeses en béns i serveis la contractació deis quals, sota les modalitats establertes 
en la Llei de contractes de les administracions públiques, no pugui ésser estipulada o 
resulti antieconómica en el termini d'un any. 

d) Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la Generalitat o pels organismes, les 
institucions o les empreses que en depenen . 

e) 	Carregues derivades de I'endeutament. 

f) 	Actius financers. 

2. 	El maxim autoritzat és de 4 anualitats lIevat deis supósits d) i e). 
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3. L'aprovació de 	la despesa plurianual correspondra al Patronat, no obstant aixó, podra 
delegar aquesta funció al Director. En aquest últim supósit, caldra la seva ratifica ció per 
part del Patronat. 

4. 	En el cas que les despeses de caracter pluriennal hagin de ser financ;ades a carrec de 
transferencies de la Generalitat, caldra el corresponent acord de govern segons el que 
estableix I'article 36 del TRLFPC; no entenent que sigui necessari aquest quan es tracti 
de despeses recurrents que entrin en el funcionament normal de I'entitat i es prevegin 
anualment en les despeses corrents a carrec de la transferencia corrent per al 
funcionament de I'entitat. 

5. 	La despesa corresponent als exercicis futurs resta condicionada a I'existencia de credit, 
adien i suficient, i al compliment de la normativa d'Estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera. 

Article 13e - aperacions de tresoreria a curt termini 

1. 	Les operacions de credit que la Fundació Observatori de I'Ebre concerti amb persones 
físiques o jurídiques per un termini de reemborsament igualo inferior a un any tindra per 
objecte atendre necessitats transitóries de tresoreria. 

2. 	Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya autoritzar als representants de la 
Generalitat en el maxim Órgan de Govern de I'entitat a aprovar aquestes operacions de 
tresoreria. 

3. 	 Correspon mancomunadament al Director i a I'Administrador/Gerent la signatura del 
contracte amb I'entitat financera previa autorització de I'Órgan de Govern. 

cAPiTaL 2 - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA 

Article 14e - Pagaments lOA justificar". 

1. 	Només s'expediran pagaments "a justificar" amb motiu d'adquisicions o serveis 
necessaris per desenvolupar la finalitat de l'Entitat, quan el pagament deis quals no 
pugui realitzar-se amb carrec a les Bestretes de Caixa fixa i quan no sigui possible 
disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització . El seu import maxim sera 
de 1000,00 € i si es supera aquesta quantia ho aprovara el Patronat de la Fundació 
aplicant-se a la seva partida de des peses corresponent. 

2. L'autorització correspon al Gerent. 

3. 	Per a supósits especials i no previstos en aquestes bases d'execució podran expedir-se 
pagaments a justificar d'import superior previa aprovació del Patronat de la Fundació. 

4. 	El termini de justificació no podra excedir de 90 dies, salvat de casos excepcionals i 
justificats a judici del gerent. 

Article 15e - Bestretes de Caixa Fixa 



1. Amb caracter de bestretes de caixa fixa , només es podran efectuar provisions de fons a 
favor d'habilitats, per atendre despeses per atencions periodiques o repetitives com: 

Reparacions i conservació (material i petites reparacions). 

Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre) . 

Subministrament i comunicacions. 

Atencions protocol·laries i representatives. 

Despeses de publicació d'anuncis oficials. 

Indemnitzacions per raó del servei. 


2. El seu import maxim, no superara les 500,00 € per a cada despesa individualitzable 

3. Seran autoritzades pel Gerent. 

Artiele 16é - Dietes i despeses de transport deIs membres del Consorei i Personal. 

1. Les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interes de la 
Fundació Observatori de l'Ebre es satisfaran a carrec del pressupost de despeses, en 
virtut de I'aprovació de la Gerencia , essent abonades de conformitat a les següents 
normes: 

Per a I'exercici 2017 les des peses per viatges es remuneraran en funció del criteri 
establerts en les bases de la convocatoria deis projectes de recerca que li 
corresponguin. De forma supletoria s'aplicara el previst en el DECRET 138/2008, de 8 
de juliol. En cap cas pero, es superaran els límits (imports computables en la base de 
cotització) establerts en el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

TíTOL 111 

DELS INGRESSOS 

Article 17e- deis ingressos 

El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor de la Fundació Observatori de l'Ebre 
correspondra al administrador/gerent. 

Article 18e- Financament de les inversions. 

Qualsevol inversió de la Fundació en un altra entitat civil o mercantil requerira I'autorització 
del Patronat. 

No es poden fer per part de la fundació cap tipus d'operació d'inversió amb caire 
especulatiu. 



TíTOL IV NORMES SOBRE TANCAMENT I LlQUIDACIÓ 

Article 1ge - Liquidació del Pressupost. 

A final de I'exercici el Patronat ha d'elaborar la Liquidació del Pressupost, el romanent de 
tresoreria, el resultat pressupostari i els altres estats i informació pressupostaria que 
s'estableixen a les Instruccions conjuntes de 15 de juliol de 2009 de la Intervenció General, 
la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya que han de formar part deis comptes anuals de 
la Fundació juntament amb el Balanc;; de Situació, el compte de pérdues i guanys, I'EFE, 
I'ECPN i la memoria. 

Un cop finalitzat el procediment d'auditoria i elaborat I'informe provisional d'aquesta, i 
d'acord amb el régim de control que li és d'aplicació, els comptes anuals és sotmetran a 
I'aprovació del Patronat de la Fundació Observatori de l'Ebre. 

Article 20e - Operacions previes en l'Estat de Despeses. 

1. Al final de I'exercici, s'ha de verificar que tots els acords deis organs de govern que 
comporten una despesa han tingut reflex comptable en la Liquidació del Pressupost. 

2. 	Els crédits per des peses que I'últim dia de I'exercici no estiguin afectats al compliment de 
des peses quedaran anul·lats, sense mes excepcions que les que es deriven deis punts 
anteriors i de la incorporació de romanents. 

Article 21e - Operacions previes en l'Estat d'lngressos. 

Al final de I'exercici s'ha de verificar que la totalitat d'ingressos liquidats han estat inclosos 
en la Liquidació del Pressupost. 

ríTOL V NORMES SOBRE CONTROL I FISCALlTZACIÓ 

Article 22e - Control. 

D'acord amb I'article 71.1 del Text refós de la L1ei de finances públiques de Catalunya, les 
entitats públiques que formen part del sector públic de la Generalitat són objecte de control 
financer mitjanc;;ant la forma d'auditoria sota la direcció de la Intervenció General. 

Així mateix, I'entitat Fundació Observatori de l'Ebre, com a entitat del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, haura de facilitar a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o altres organismes que puguin ser competents, la 
informació que aquests li requereixin en relació amb la execució i liquidació del pressupost. 

/ 


