CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR PPR
ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL, DELS TERMES MUNICIPALS DE SANTA
COLOMA DE CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

COMISSIÓ EXECUTIVA
ACTA
SESSIÓ NÚMERO 16
Dia: 29 de març de 2022
HORA : 12 hores
LLOC: CONSORCI. Sessió celebrada a distància mitjançant la plataforma TEAMS.
En el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament, prèvia convocatòria realitzada a
l’efecte, es reuneixen els membres integrants de la Comissió Executiva del Consorci
que a continuació es relacionen.
Membres Assistents:
-

Per part de l'Institut Català del Sòl :
•
•

-

Per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló:
•
•

-

El senyor Jordi Bartolomé i Fernández, alcalde-president de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló.
La Sra. Anna Martínez i Almoril, primera tinent d’alcaldia.

Per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:
•
•

-

El senyor Gonçal Marqués i Sagnier, director d’Operacions de l'Institut
Català del Sòl.
Excusa la seva assistència, el senyor Josep Armengol i Tatjé, subdirector general d'Actuacions Urbanístiques, que ha delegat la seva
representació i vot en el Sr. Gonçal Marqués.

La senyora Maria Salinas i Salinas, cap del servei de Planificació i Model
de Ciutat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
El senyor Carlos Aldana i Alfaro, director de l'Àrea de Ciutat Sostenible i
Saludable de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

El senyor Xavier Isart i Rueda, gerent del Consorci.
La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.

D’acord amb l’article 16.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes, atesa l’absència del senyor
Josep Armengol i Tatjé, per aquesta concreta sessió ostentarà la Presidència la
senyora Maria Salinas i Salinas, al ser la vocal més antiga de la comissió Executiva.
Oberta la sessió, la secretària dona compte de l’Ordre del dia següent:
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1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió.
2. Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència,
per a la seva ratificació, si s’escau.
3. Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci
d’acord amb les facultats delegades pel Consell General.
4. Validar els compte anuals de l’exercici 2021 elaborats per la gerència del
Consorci.
5. Donar la conformitat a la modificació número 1 del pressupost de l’exercici
2022 en la modalitat de transferència de crèdit, per a la seva presentació al
Consell General.
6. Donar compte del pla de tresoreria per a l’exercici 2022.
7. Informar sobre l’estat del compliment del compromisos per part del RCD
Espanyol.
8. Informar sobre el desenvolupament de la segona fase del procés de
participació ciutadana.
9. Informar sobre el desenvolupament de l’Entorn de la Colònia Güell.
10. Precs i preguntes.
11. Aprovació i signatura de l’acta d’aquesta sessió de la Comissió Executiva.
Un cop donat compte de l’ordre del dia, les persones assistents passen a tractar els
diferents punts del mateix:
1.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència,
per a la seva ratificació, si s’escau.
Vist que l’article 12.2.m) dels estatuts del Consorci estableix que una de les funcions
del Consell General és “Determinar el règim de disposició de fons del Consorci així
com designar els membres del Consell General, o si escau, de la Comissió Executiva,
que tindran atribuïda aquesta funció d’acord amb el règim esmentat”.
Vist que l’article 14.e) dels estatuts preveu que una de les funcions de la Comissió
Executiva, en el cas que s’acordi la seva creació, podrà ser “Aprovar la despesa i
ordenar els pagaments de conformitat amb les previsions contingudes al pressupost
del Consorci”.
Vist que per acords del Consell General adoptats, per unanimitat, en la sessió 2/2018
de data 18 de desembre i en la sessió 5/2019, de 7 de novembre, es va delegar en la
Gerència la facultat de disposar dels fons necessaris i efectuar els pagaments, de
conformitat amb les previsions contingudes al pressupost, en relació amb els
conceptes següents i amb el benentès que presentarà en cadascuna de les sessions
de la Comissió Executiva, per la seva ratificació, la relació d’aquestes despeses:
•

Totes aquelles obligacions contretes per import màxim de 15.000 € + IVA.

•

La nòmina del personal a càrrec del Consorci.
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I, en general, qualsevol altra despesa de caràcter periòdic o recurrent, com
la de subministraments de serveis públics, tributs i les derivades de la
càrrega financera i d’operacions bancàries.(...)

•

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Vist l’estat de Tresoreria 2022, des del dia 21 de gener de 2022 fins al 18/03/2022:
Des de 21/01/2021 a 18/03/2022
PAGAMENTS
DATA

CONCEPTE

24/01/2022 Damian Garcia Ribas

IMPORT
-620,10

26/01/2022 Rebut de telèfon

-40,99

31/01/2022 Q2827003A001

-1.542,57

31/01/2022 Xavier Isart

-3.359,23

07/02/2022 3/22 CTTI

-120,00

07/02/2022 Fornell Consultors S.L.P

-96,80

07/02/2022 Martinez Lillo S.L.P.

-48,40

07/02/2022 Xavier Isart

-5,00

25/02/2022 Xavier Isart

-3.496,91

28/02/2022 Q2827003A001

-1.568,84

01/03/2022 Rebut de telèfon

-40,99

15/03/2022 Caixabank per informació CCAA 2021
16/03/2022 6/22 CTTI

-42,35
-120,00

16/03/2022 Fornell Consultors S.L.P

-96,80

16/03/2022 Martinez Lillo S.L.P.

-48,40

TOTAL pagaments periode

-11.247,38

COBRAMENTS
DATA

CONCEPTE
TOTAL cobraments periode

Saldo compte a24/01/2021
Despeses periode
Ingressos periode
SALDO COMPTE BANCARI CONSORCI
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A la vista de la relació de les despeses aprovades i pagades per la Gerència, d’acord
amb les facultats de disposició de fons delegades, els membres de la Comissió
Executiva adopten, per unanimitat, el següent acord:

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Únic.- Ratificar la relació de les despeses que han estat aprovades i pagades per la
Gerència des del des del dia 21 de gener de 2022 fins al 18 de març de 2022, d’acord
amb les facultats de disposició de fons que li van ser delegades pel Consell General
del Consorci.
3.- Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci
d’acord amb les facultats delegades pel Consell General.
A efectes informatius, el gerent dona compte a la Comissió Executiva de les
contractacions dutes a terme des del dia 23 de desembre de 2021 fins al dia 18 de
març de 2022:
Contractacions
efectuades
Manteniment
llicència Microsoft
Serveis d'auditoria
de comptes per a
les anualitats 20212022 i 2023

Procediment

Adjudicat

Menor

26/11/2021

Obert
simplificat

23/02/2022

Adjudicatari
G-SOFT ONLINE
SOFTWARE S.L.U.
GTAC

Import (sense
IVA)
144,00 €

12.169,00 €

Així mateix, pel que fa al contracte d’auditoria s’ha procedit a l’adjudicació del mateix, a
l’empresa Gabinete Tècnico de Auditoria i Consultoria, SA, per un import de 12.169.-€,
més IVA, que representa una baixa del 39%. L’import estimat amb pròrroga prevista és
de 16.439,50.- €, més IVA. La licitació era per un import de 19.950.- €, i es van
presentar 4 ofertes.
4.- Validar els compte anuals de l’exercici 2021 elaborats per la gerència del
Consorci.
El Gerent presenta el comptes anuals del Consorci corresponents a l’exercici 2021,
que ha formulat a partir dels registres comptables a 31 de desembre de 2021 i
preparats d’acord amb el Pla de comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya
vigent i aprovat el 29 de juny en l’ordre 137/2017 a fi de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost així com dels seus
resultats i fluxos d’efectiu. Aquest Pla General de comptabilitat Pública és el
desenvolupament per la Generalitat de Catalunya del Pla Marc establerta en l’Ordre
del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/1037/2010, de 13 d’abril.
Els comptes anuals contenen els estats financers, la liquidació del pressupost i la
memòria:
1)

Liquidació pressupostària 2021

1.1 Ingressos
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2021
2021
2021
2021
2021

Altres ingressos diversos
Altres transferències d'ajuntaments
Aportacions de capital l'INCASOL
Aportacions de capital Ajuntament
Préstecs del sector públic Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Previsions
Previsions Previsions
Drets
% execució
inicials
modificades definitives reconeguts
0
0
0 1.218.707,84
0
0
0
48.380,00
159.824,00
0 159.824,00
0
0,00
79.576,00
0 79.576,00
0,00
0,00
0
0
0
33.360,00

Total

239.400,00

Descripció

3990009
4600009
8326740
8420001
9106740

0 239.400,00 1.300.447,84

543,21%

El grau d’execució del pressupost d’ingressos ha estat superior al previst derivat de
l’ingrés reconegut i no previst d’import 1.218.707,84.- € realitzat pel Reial Club
Deportiu Espanyol (RCDE).
1.2 Despeses
Pel que fa a la liquidació de les despeses, s’ha executat un 45,23% respecte les
previsions inicials.

1.3 Resultat pressupostari:
Drets
reconeguts
nets
1.267.087,84

Conceptes
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)

Obligacions
reconegudes
netes
108.273,95

Resultat

Ajustos

pressupostari
1.158.813,89

0,00

0,00

0,00

1.267.087,84

108.273,95

1.158.813,89

0,00

0,00

0,00

33.360,00

0,00

33.360,00

33.360,00

0,00

33.360,00

1.300.447,84

108.273,95

1.192.173,89

AJUSTOS:
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)

1.218.707,84
-1.218.707,84

Resultat pressupostari ajustat (I+II)
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El resultat pressupostari ajustat de l’exercici ha estat negatiu en 26.533,95€ derivat de
la desviació de finançament positiva (1.218.707,84€) corresponent a l’ingrés del RCDE
en tant que és un finançament afectat.
2)

Estats financers

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Balanç de situació a 31/12/2021

ACTIU
A) Actiu no corrent
Immobilitzat
- Immobilitat material
- Immobilitzat en curs

2021

2020

219.259,50
219.259,50
1.659,75
217.599,75

114.829,46
114.829,46
2.233,01
112.596,45

PASSIU

2021

2020

224.472,08
176.929,65
-64,31
-773,26

176.865,33
176.929,65
-4,31
-60,01

48.380,00

0,00

B) Passiu no corrent
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats dels grup a llt

1.252.067,84
1.218.707,84
33.360,00

0,00
0,00
0,00

C) Passiu corrent
Creditors i altres comptes a pagar a ct
Total (A)+ (B) + ('C)

22.136,10
22.136,10
1.498.676,02

11.768,82
11.768,82
188.634,15

A) Patrimoni net
Patrimoni aportat
Patrimoni generat
Resultat de l'exercici
Altres increments patrimonials pendents
d'imputació a resultats

B) Actiu corrent
Administracions Públiques
Tresoreria

1.279.416,52
2.117,70
1.277.298,82

73.804,69
18.812,97
54.991,72

Total (A)+ (B)

1.498.676,02

188.634,15

El resultat de l’exercici ha estat negatiu en 773,26€ que correspon a l’amortització dels
equips informàtics del Consorci i la indemnització satisfeta a un licitador.
Pel que fa al balanç, aquest ascendeix a la quantitat total d’1.498.676,02.- €.
Pel que a l’actiu, s’hi destaca l’import de la tresoreria derivat de l’ingrés rebut pel
RCDE i l’import de l’immobilitzat en curs corresponent a les despeses activades i
imputables al projecte que té per objecte el Consorci.
I pel que fa al passiu, es destaquen les aportacions realitzades pels socis del Consorci
enregistrades als epígrafs d’altres increments patrimonials i a deutes a llarg termini
amb entitats del grup. D’altra banda, l’import del RCDE enregistrat com a un deute a
llarg termini que s’aplicarà en el moment que el Consorci urbanitzi els terrenys inclosos
en el conveni.
Atès que l’article 14.b) dels Estatuts del Consorci estableix que la Comissió Executiva
ha de donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als
comptes anuals i a la liquidació del pressupost del Consorci, elaborats sota la
responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada.
De conformitat amb tot l’anterior, els membres de la Comissió Executiva acorden, per
unanimitat, validar els comptes anuals de l’exercici 2021 del Consorci i elevar-los al
Consell General per a la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu l’article 14.b)
dels Estatuts del Consorci.
5.- Donar la conformitat a la modificació número 1 del pressupost de l’exercici
2022 en la modalitat de transferència de crèdit, per a la seva presentació al
Consell General.
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El gerent pren la paraula i exposa que la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2022 estableix, a l’article 31,
retribucions del personal directiu de les entitats públiques, i en concordança amb
l’article 26.1, retribucions del peronal, un increment retributiu màxim del 2% per
cadascun dels conceptes retributius amb aplicació a 1 de gener de 2022.
En aquest sentit, el Consorci ha d’abonar a l’únic treballador que té en plantilla
l’increment retributiu del 2% salarial corresponent a l’exercici 2022 i que ascendeix a
1.531,09€. Aquest increment del 2% de la base retributiva suposa, alhora, un
increment de la partida de Seguretat Social, resultant en un augment de 197,73€.
En el pressupost 2022 del Consorci, no existeix suficient crèdit a la partida
D/542.132.0001 Personal laboral d’alta direcció i assimilat i a la D/542.160.0001
Seguretat Social per fer front a aquestes despeses ja que es va pressupostar abans
que s’aprovés l’increment retributiu per a l’any 2022.
D'altra banda, en el pressupost 2022, es troba la partida D/542.660.0001 Inversions en
béns destinats a l’ús general per compte propi la qual està dotada amb 37.000,00€
que, segons la informació relativa a l'execució del pressupost, no serà necessari
disposar de la totalitat d’aquest crèdit dotat.
De conformitat amb l’exposat i vist l’informe econòmic i financer sobre la modificació
pressupostària en la modalitat per transferència de crèdit entre aplicacions de despesa
del Consorci de data 18 de març de 2022.
Atès que d’acord amb l’article 14 dels Estatuts del Consorci, la Comissió Executiva té
entre les seves funcions: donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel
Consell General, al Pla d’actuació, inversió i finançament, i al pressupost anual del
Consorci, així com a les modificacions d’aquests documents que seran elaborats sota
la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.
De conformitat amb tot l’exposat, els membres de la Comissió Executiva acorden, per
unanimitat, validar la proposta de modificació número 1 del pressupost de l’exercici
2022 i sotmetre-les a la consideració del Consell General del Consorci per a la seva
aprovació.
6.- Donar compte del pla de tresoreria per a l’exercici 2022.
La Gerència dona compte a la Comissió Executiva del Pla de Tresoreria 2022, que
s’adjunta.
7.- Informar sobre l’estat del compliment del compromisos per part del RCD
Espanyol.
El gerent pren la paraula i informa que només falta consensuar la data per formalitzar
l’escriptura de rectificació de l’escriptura originària. Està previst que es formalitzi al
mes d’abril i posteriorment el RCDE podrà efectuar la cessió dels terrenys als
Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i de Santa Coloma de Cervelló.
Els membres de la Comissió Executiva es donen per assabentats.
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8.- Informar sobre el desenvolupament de la segona fase del procés de
participació ciutadana.

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

El gerent pren la paraula i exposa que la participació ciutadana no es podrà iniciar fins
tenir consensuades les alternatives i la figura de planejament a tramitar. Difícilment es
podrà iniciar al mes de maig/juny 2022.
Exposa, així mateix, que dins de les activitats previstes en la fase deliberativa de la
segona fase del procés participatiu, un cop desestimada la introducció de la figura del
consell ciutadà, s’ha previst l’ampliació de les activitats de participació ciutadana, amb
la incorporació d’un espai d’informació i dinamització permanent a l’equipament dels
cellers de la colònia davant del centre d’interpretació (tres dies a la setmana durant
tres hores les setmanes de la fase deliberativa) i també s’incrementaran les sortides
amb els punts d’interacció mòbils en 4 mes, que van donar molt bon resultat en la
primera fase.
Els membres de la Comissió Executiva es donen per assabentats.
9.- Informar sobre el desenvolupament de l’Entorn de la Colònia Güell.
El gerent pren la paraula i manifesta que es continua treballant per anar evolucionant i
consensuar les alternatives abans d’iniciar la segona fase del procés participatiu.
Així mateix manifesta que s’està gestionant per part de l'Institut Català del Sòl el
possible encàrrec de l’informe – dictamen extern que analitzi jurídicament la justificació
de l’abast suprametropolità de l’actuació.
El senyor Gonçal Marquès pren la paraula i consulta a la resta de membres assistents
a la Comissió Executiva la seva opinió respecte a la figura de planejament a
desenvolupar.
La senyora Maria Salinas pren la paraula i manifesta que en la seva opinió es possible
tramitar el PDU amb totes les garanties tant pel que disposa el PTMB com, entre
d’altres motius, actuar al voltant d’uns béns culturals declarats Patrimoni Mundial, i que
el que caldria es confeccionar el relat de la justificació de l’abast suprametropolità de
l’actuació per contenir aquest àmbit elements d’aquest abast: ambientals, paisatgístics,
territorials, etc.
El senyor Xavier Isart manifesta que també es busca una potenciació turística.
El senyor Jordi Bartolomé pren la paraula i manifesta que l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló considera adient tirar endavant el PDU, i que caldria treballar en
les estratègies que enforteixen el projecte. Esmenta, així mateix, que es un punt a
comentar amb la Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme a la propera
reunió per tal de consensuar-lo.
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La senyora Maria Salinas proposa que es confeccioni per a aquesta propera reunió
amb la Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme un informe en relació als
arguments tècnics concrets, sòlids i justificats, a banda de l’informe jurídic si aquest
s’encarrega finalment. Manifesta que trametrà als membres la Comissió Executiva un
recull i resum de les sentències recaigudes en la resta de PDU, així com altres
arguments tècnics que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha confeccionat.
El senyora Xavier Isart manifesta la seva conformitat i caldrà veure que es decideix
per la Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme Així mateix, manifesta que
es continuarà treballant en les alternatives.
10.- Precs i preguntes.
No n’hi ha.
11.- Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió de la Comissió Executiva.
Els membres assistents acorden, per unanimitat, si escau, l’aprovació i la signatura
electrònica diferides d’aquesta acta d’acord amb allò que disposa l’article 18.2 de la llei
40/2015, que estableix que el secretari ha d’elaborar l’acta amb el vist i plau del
president i l’ha de remetre per mitjans electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els
quals poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text,
als efectes d’aprovar-la; en cas afirmatiu es considera aprovada en la mateixa reunió.
En cas que es manifestin objeccions o no es manifesti, de manera expressa, la
conformitat al text de l’acta, se sotmetrà a aprovació a la següent sessió de la
Comissió Executiva que se celebri.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president de la Comissió Executiva aixeca
la sessió, de la qual, jo, com a secretària, n’estenc la present acta, que subscric, i de
la qual en dono fe.
La secretària del Consorci

Vist i plau
La
Presidenta
substituta

Maria Jesús del Carmen i Guiró

Maria Salinas i Salinas
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PAGAMENTS
GESTIÓ URBANÍSTICA
Altres despeses urbanístiques

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

SUMA
DESPESES D'ESTRUCTURA
Sous i salaris
Seguretat Social
Manteniment d'aplicacions informàtiques
Material oficina i suscripcions
Subministraments
Comunicacions postals, telefòniques i missatgeria
Assegurances
Auditoria
Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents
Dietes, locomoció i trasllats
Despesesa assessorament fiscal i comptable
Treballs tècnics
Comunicació /web (226.0003)
Publicacions i edictes
Serveis bancaris
Impostos
SUMA
TOTAL Pagaments

Pressupost
2022

Pressupost 2022
(modificacions)

Pressupost 2022
modificat

(sense IVA)

(sense IVA)

(amb IVA)

37.000,00
37.000,00

37.000,00
37.000,00

44.770,00
44.770,00

76.927,42
15.474,15
1.000,00
300,00
200,00
1.000,00
4.000,00
6.700,00
1.440,00
500,00
4.000,00
7.000,00
41.120,80
300,00
100,00

76.927,42
15.474,15
1.000,00
300,00
200,00
1.500,00
4.000,00
6.700,00
1.440,00
500,00
4.000,00
7.000,00
41.120,80
300,00
100,00

76.927,42
15.474,15
1.210,00
363,00
242,00
1.815,00
4.000,00
8.107,00
1.440,00
605,00
4.840,00
8.470,00
49.756,17
363,00
121,00

160.062,37
197.062,37

160.562,37
197.562,37

173.733,74
218.503,74

Pressupost 2022
modificat

COBRAMENTS
Saldo bancari inici mensual
APORTACIONS DINERÀRIES
Aportacions economiques- Incasòl
Aportacions economiques -Ajuntament Santa Col
Aportacions economiques -Ajuntament Sant Boi
SUMA
TOTAL Cobraments

gen-22

100.501,81
81.189,70
15.370,86
197.062,37
197.062,37

100.501,81
81.189,70
15.370,86
197.062,37
197.062,37

març-22

abr-22

maig-22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.359,23
1.542,57

3.496,91
1.568,84

3.425,23
1.568,84

3.425,23
1.568,84

3.425,23
1.568,84

40,99

5,00

121,00
80,67
81,98

83,33
4.000,00

83,33

juny-22

jul-22

20.656,18
20.656,18

7.113,31
1.568,84
605,00
121,00
80,67
83,33

ag-22

set-22

oct-22

nov-22

des-22

TOTAL

22.385,00
22.385,00

43.041,18
43.041,18

3.425,23
1.568,84

7.113,31
1.568,84
605,00

83,33

83,33

83,33

120,00

120,00

120,00

145,20

145,20

145,20

240,00
250,00
3.242,80
4.235,00
5.000,00
150,00
50,00

5.544,27
5.544,27

5.580,59
10.923,19
10.923,19

5.342,60
5.342,60

48.484,60
18.799,81
1.210,00
363,00
242,00
877,97
4.000,00
4.391,51
1.440,00
500,00
4.840,00
8.470,00
26.230,01
300,00
100,00
22.322,36
228.653,62
228.653,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.425,23
1.568,84

3.425,23
1.568,84

3.425,23
1.568,84

3.425,23
1.568,84

83,33

83,33

121,00
80,67
83,33

120,00

120,00

145,20
4.235,00

145,20

4.391,51

145,20

120,00

120,00

120,00

120,00

145,20

145,20

145,20

145,20

11.230,01
0,60
5.580,59
21.899,19
21.899,19

120,00
250,00
145,20

5000

5.000,00
150,00
49,40
5.335,95
5.335,95

5.542,92
5.542,92

5.580,59
14.923,19
14.923,19

10.342,60
10.342,60

10.286,75
30.942,93

5.580,59
19.549,71
19.549,71

10.342,60
10.342,60

jul-22

ag-22

22.538,28
44.923,28

0,00

gen-22
1.277.298,84

100.501,81
81.189,70
15.370,86
197.062,37
197.062,37

feb-22

feb-22
1.255.399,65

març-22
1.250.063,70

abr-22
1.244.520,78

maig-22
1.249.895,02

juny-22
1.239.552,41

1.266.545,82

set-22

1.267.293,53

oct-22

1.256.950,93

1.251.406,66

nov-22

des-22

1.260.780,89

1.255.438,29

50.250,91
20.297,43

20.297,43
20.297,43

0,00
0,00

0,00
0,00

20.297,43
20.297,43

0,00
0,00

50.250,91
20.297,43
7.685,43
78.233,76
78.233,76

1.267.293,53

1.256.950,93

1.251.406,66

1.260.780,89

1.255.438,29

1.288.748,77

2019
85.800,00

2020
12.750,00
70.828,00
7.551,65
91.129,65

2021
33.360,00
35.750,00
12.630,00
83.761,00

2022
100.501,81
81.189,70
15.370,86
197.062,37

TOTAL
232.411,81
187.767,70
35.552,51

20.297,43

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.297,43
20.297,43

0,00
0,00

7.685,43
57.936,34
57.936,34

Saldo final pla tresoreria

1.255.399,65

1.250.063,70

1.244.520,78

1.249.895,02

1.239.552,41

1.266.545,82

Saldo bancari extracte

1.255.399,65

1.250.063,70

TOTAL

20.297,43

100.501,81
81.189,70
15.370,86
197.062,37
197.062,37

Aportacions totals realitzades
INCASÒL
Ajt. Sta. Coloma Cervelló
Ajt. St. Boi Llobregat

85.800,00
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