
 

 
 
 
 

 
Àrea Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 

 

DECRET 

 

Aprovació de la modificació de crèdit 14/2020 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/0008557  ) 

 
Fets 
 

Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la Diputació de 

Barcelona està endegant diferents actuacions per pal·liar els efectes que aquesta, està 

provocant tant en la vessant sanitària com en l’àmbit social en els municipis del seu 

àmbit territorial. En aquest sentit la Diputació de Barcelona ha elaborat un Pla de Xoc 

per pal·liar les despeses urgents que els municipis han assumit amb motiu de la crisi 

sanitària, però també per aconseguir la reactivació econòmica i social de la província.  

 

Aquest Pla de Xoc ha de tenir especial incidència en sectors com el de l’ocupació, on 

el número d’empreses en situació de risc de la crisi sobre la producció econòmica, i la 

conseqüent pèrdua de llocs de treball fa necessari reforçar les plantilles dels 

dispositius d’intermediació laboral. En el sector de la cultura, amb mesures 

específiques que contribueixin a mantenir el teixit empresarial, especialment 

adreçades als artistes i tècnics, i concretament en els espais escènics amb projectes 

que ofereixen una via per generar activitat als teatres. En el sector sanitari, per dotar 

de materials de protecció i altres equipaments al personal sanitari  municipal, i per 

ajudar-los a adequar els espais cedits per ampliar les instal·lacions dels hospitals i 

poder atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19. En els sectors de 

l’Educació, Esports i Joventut, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat dels serveis 

municipals d’educació, esports i lleure per a tota la població, i especialment a facilitar 

l’accés als col·lectius més vulnerables que, a causa de l’emergència sanitària i els 

seus efectes socials. 

 

En l’àmbit intern, es proposa l’adquisició de l’equipament informàtic portàtil necessari 

per a garantir el treball no presencial dels treballadors de la Diputació de Barcelona. 

 

La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 

consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit 

entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en 
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l’annex d’aquest dictamen. 

 
De conformitat amb les justificacions presentades i pel fet que es necessita urgentment 

aquesta modificació del pressupost per dur a terme aquests programes per pal·liar els 

efectes de la COVID-19 i per tant no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici 

rellevant per a l’adequada administració dels serveis, i en conseqüència, per a l’interès 

públic. 

 

 

Fonaments de dret 
 
Els articles 179 a 181 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat 
d’efectuar transferències de crèdit i generacions de crèdit, entre diferents aplicacions 
pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels òrgans que 
s’estableixi en les bases d’execució del pressupost amb la reserva al Ple de les 
transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i les altes 
afectin a crèdits de personal. 
 
Els articles 169 i 170 en concordança amb l’article 179 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, estableixen el procediment per a la publicitat, aprovació definitiva i entrada en 
vigor de les modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i passiva de 
les eventuals reclamacions administratives.  
 

L’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat d’efectuar 

Crèdits extraordinaris y suplements de crèdit, i el mitjà o recurs que ha de finançar 

l'augment que es proposa.  
  
En l’apartat 6 del mateix article, s’estableix una excepció pel que fa a la tramitació 

prevista dels acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o 

suplement de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga 

d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de 

les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se 

dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no 

notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.  
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La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma 

per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, justifica 

l’aplicació de l’esmentat article 177.6 TRLHL. 

 

Els articles del 35 al 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 

pressupostos, pel que fa als suplements de crèdit. 

 

Les bases 15a a 21a de les vigents bases d’execució del pressupost estableixen els 

diferents tipus de modificacions de crèdit i l’òrgan competent per aprovar-les.  
  

La Circular 33/12 determina les instruccions de procediment relatives a les 

modificacions de crèdit del pressupost.  
  
L’informe del Servei de Programació emès d’acord amb la Circular 33/2012 de la 

Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.  

 

De conformitat amb la Base 16 de les d’Execució del Pressupost de 2020, correspon al 

Ple l’aprovació dels suplements de de crèdit.   
  

No obstant això, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons 

d’urgència, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió 

que celebri, en virtut del que disposa l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020 aprovada pel 

decret de la Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 

diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).   
  
Tal com s’ha exposat a la part expositiva, aquests recursos són imprescindibles per 

poder endegar els diferents programes contemplats en el Pla de Xoc per a la 

reactivació econòmica i social de la província. sense que es pugui esperar a la propera 

convocatòria del Ple a finals del mes de juny, i per tant, justifica la urgència de la 

tramitació de la present resolució, sense perjudici de la seva posterior ratificació. 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
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RESOLUCIÓ 

 

Primer. APROVAR la modificació de crèdit 14/2020 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020, que recull suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 

transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 

despeses, per un import total de cinquanta-dos milions noranta-cinc mil nou-cents 

noranta-nou euros amb quaranta cèntims (52.095.999,40 EUR), amb el detall que es 

recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots els 

efectes.  

 
Segon. ESTABLIR que l’esmentada modificació de crèdit sigui immediatament 

executiva de conformitat amb el que disposa l’article 177.6 del TRLHL.  

 

Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, als efectes de 

la seva ratificació. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0008557
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Programació

Codi classificació

SER. PROGRAMACIÓ

F0104SE12 Modificacions del pressupost General

Títol Aprovació de la modificació de crèdit 14/2020 del pressupost de la Diputació
de Barcelona de l¿exercici 2020

Objecte Aprovació de la modificació de crèdit 14/2020 del pressupost de la Diputació
de Barcelona de l¿exercici 2020

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Of. Tèc. d'Estratègies Desenv. Econòmic
Dir. Serveis de Cooperació Local
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis de Cultura
Subdir. Logística
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis d'Esports
Ger. Serveis d'Educació
Ger. Serveis de Comerç
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
Ser. Govern Local
Ser. Mercat de Treball
Ser. Teixit Productiu
Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Ref. Interna 22346jleb

Acte de referència
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Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Proposa 03/06/2020, 12:49

Coordinador/a CPISR-1 C Jordi Pericàs Torguet Proposa 04/06/2020, 07:01

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat 05/06/2020, 14:01

President/a delegat d'àrea Carlos Ruíz Novella (SIG) Proposa 08/06/2020, 13:24

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Resol la Presidència;
signa per delegació
(Decret 8966/2019, de
23 de juliol)

09/06/2020, 14:59

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

09/06/2020, 15:23

Documents vinculats
Pressupost(7616664fb3989d6a1134)

Perfil Signatari Data signatura

03/06/2020, 12:48CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Responsable directiu Servei Promotor
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ANNEX 
Crèdits extraordinaris
Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )
G/40100/33400/44300 Xarxa Audiovisual Local 8556 600.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8556 600.000,00
G/20310/92020/76290 Transferències de capital a ajuntaments 8564 2.750.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8564 2.750.000,00
G/80000/32000/46281 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 8580 6.000.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8580 6.000.000,00

Crèdits extraordinaris 9.350.000,00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 9.350.000,00

Suplement de crèdit
Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )
G/13200/94210/46242 Transferències corrents Prog. emergències 8542 9.000.000,00
G/13200/94210/76242 Transferències de capital Prog. emergències 8542 4.000.000,00
G/13200/94210/46243 Programa COVID-19 Pla XGL 8543 10.500.000,00
G/13200/94210/76243 Programa COVID-19 Pla XGL 8543 4.500.000,00
G/40100/33400/46201 Ajuntaments. Suport teatres municipals 8556 400.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8556 400.000,00
G/30103/43300/46280 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 8558 1.500.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8558 1.500.000,00
G/30101/24100/46281 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 8560 675.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8560 675.000,00
G/30101/24100/46282 Programa Ara, Treball, Talent i Tecnologia 8563 500.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8563 500.000,00
G/20310/92020/22114 Altres subministraments 8564 4.750.000,00
G/20310/92020/62500 Mobiliari i estris. Inversió nova 8564 500.000,00
G/30102/43900/46280 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 8566 100.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8566 100.000,00
G/30300/43100/46280 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 8570 925.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8570 925.000,00
G/50200/33600/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals 8573 44.000,00
G/50200/33600/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals 8573 391.000,00
G/50200/15000/76260 Transferències de capital a ajuntaments. XGL 8576 3.550.918,00
G/50200/33600/76260 Transferències de capital a ajuntaments. XGL 8576 840.000,00
G/80200/34200/76235 Transferències Ajuntaments contingències 8578 33.081,40 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 8578 33.081,40

Total 42.208.999,40 Romanent líquid de tresoreria 42.208.999,40

Transferències de crèdit
Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )

G/70100/33210/62600 Maquinari de les biblioteques 8553 -216.000,00
G/70100/33210/65000 Cablatge a les biblioteques 8553 -150.000,00
G/70100/49100/62602 Servidors centrals 8553 -30.000,00
G/70100/49100/64100 Programari d'equipament central 8553 -65.000,00
G/70100/49100/64101 Programari de gestió 8553 -76.000,00

Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 537.000,00 Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa reduir la consignació -537.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 52.095.999,40

13.000.000,00

15.000.000,00

5.250.000,00

435.000,00

4.390.918,00

8542

8543

8564

8573

8576

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Romanent de tresoreria per a despeses generals

G/70100/92600/62601 Equipament perifèric       8553 537.000,00

I/2B000/93100/87000

I/2B000/93100/87000

I/2B000/93100/87000

I/2B000/93100/87000

I/2B000/93100/87000
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Metadades del document

Tipologia documental
2020/0008557

Tipus documental Pressupost

Núm. expedient

Títol Annex modificació 14/2020

Codi classificació F0104SE12 - Modificacions del pressupost General

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Signa 03/06/2020 12:48

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
7616664fb3989d6a1134

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 7616664fb3989d6a1134   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


