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DECRET 

 

Aprovació de la modificació de crèdit 19/2020 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/0012930) 

 
 
Fets 
 

Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han 

presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2020. Les modificacions 

que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat 

justificades per les diferents unitats gestores del pressupost. 

 

La relació d’aplicacions pressupostàries en les que es considera necessari efectuar 

transferències de crèdit i generacions de crèdit entre diferents aplicacions 

pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en l’annex d’aquest decret. 

 
De conformitat amb les justificacions presentades i pel fet que els centres gestors 
necessiten aquestes modificacions del pressupost per dur a terme les seves funcions 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. 
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L’article 180 del TRHL determina que les entitats locals podran efectuar transferències 
de crèdit subjectes a les següents limitacions: 
 
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin sigut incrementats amb suplements o 

transferències excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 
tancats. 

c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin 
sigut objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin 
als programes  d’imprevistos i  funcions no classificades ni  seran d’aplicació  quan es  
tracti  de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple.  
 
Els articles del 40 al 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, pel que fa a les modificacions per transferència 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. 

 

La bases 18 de les bases d’execució del pressupost estableixen que les transferències 
de crèdit seran aprovades per la Presidència de la Diputació de Barcelona sempre que 
s’efectuïn dintre de la mateixa àrea de despesa o bé dintre del capítol primer 
(despeses de personal).  
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
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RESOLUCIÓ 

 

APROVAR la modificació de crèdit 19/2020 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020, que recull transferències de crèdit i generacions de 
crèdit, per un import total de tres-cents quaranta-vuit mil dos-cents vuitanta-set euros 
amb cinquanta cèntims (348.287,50EUR), amb el detall que es recull en l’annex, que 
es considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots els efectes.  
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0012930
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Programació

Codi classificació

SER. PROGRAMACIÓ

F0104SE12 Modificacions del pressupost General

Títol Aprovació de la modificació de crèdit 19/2020 del pressupost de la Diputació
de Barcelona de l¿exercici 2020

Objecte Aprovació de la modificació de crèdit 19/2020 del pressupost de la Diputació
de Barcelona de l¿exercici 2020

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Of. Mercats i Fires Locals
Ser. Comerç Urbà
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Gab. Prevenció i Seguretat
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis de Biblioteques
Dir. Serveis de Recursos Humans

Ref. Interna 22346 jleb

Acte de referència

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 21/09/2020, 08:48

Coordinador/a Jordi Pericàs Torguet (SIG) Proposa 21/09/2020, 10:49

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat 21/09/2020, 18:41

President/a delegat d'àrea Carlos Ruíz Novella (SIG) Proposa 21/09/2020, 18:51

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)

22/09/2020, 00:27

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

22/09/2020, 12:55
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Documents vinculats
Pressupost(f06c59a85ccb164d791c)

Perfil Signatari Data signatura

21/09/2020, 08:48CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Responsable directiu Servei Promotor
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ANNEX 

Transferències de crèdit

Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR )

G/40200/33210/46700 Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona 8670 88.559,00 G/40200/33210/46200 Ajuntaments amb biblioteca de la XBM 8670 -88.559,00

G/50400/17230/46701 Aportació Consorci del Parc del Foix 8672 6.823,62

G/50400/17230/46704 Aportació Consorci Parc de la Serralada Litoral 8672 17.038,08

G/40200/33210/20900 Cànons 8678 -10.000,00

G/40200/33210/21200 Bibliobusos 8678 -10.000,00

G/40200/33210/22609 Activitats dels bibliobusos 8678 -30.000,00

G/40200/33210/22612 Espais de creació - BiblioLab 8678 -65.000,00

G/20100/92010/22106 Sub. de productes farmacèutics i material sanitari 8702 30.000,00 G/10030/92021/12100 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 8702 -8.130,72

G/20100/92010/22706 Estudis i treballs tècnics 8702 27.830,00 G/13001/92070/12101 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic 8702 -7.679,08

G/20100/92010/22711 Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals 8702 32.400,00 G/13002/92070/12000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous 8702 -6.375,06

G/20100/92010/25000 Treb.realitz. per adm. públiques i altres entitats 8702 9.680,00 G/13002/92070/12101 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic 8702 -6.765,17

G/20100/92010/26000 Treballs realitzats per instituc sense fi de lucre 8702 9.680,00 G/1A000/92000/12100 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 8702 -11.326,40

G/1A000/92200/12101 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic 8702 -6.792,18

G/20001/92030/12000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous 8702 -8.067,16

G/20001/92030/12101 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic 8702 -10.962,63

G/20100/92010/12100 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 8702 -6.704,30

G/20100/92010/16000 Seguretat Social 8702 -11.940,86

G/2B000/93100/12100 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 8702 -7.818,52

G/70200/92010/12000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous       8702 -6.896,08

G/2B000/93100/16000 Seguretat Social 8702 -10.131,84

Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 337.010,70 Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa reduir la consignació -337.010,70

Generacions de crèdit
Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR )
G/30301/43100/22780 Altres treballs fets per empreses i profess. XGL 8675 3.799,00 I/30301/43100/46200 Progr. Estrat. Teixit Cial Urbà, Mercats i Fires 8675 3.799,00
G/30302/43120/22780 Altres treballs fets per empreses i profess. XGL 8669 7.477,80 I/30302/43120/46200 Progr. Estrat. Teixit Cial Urbà, Mercats i Fires 8669 7.477,80
Generació de crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 11.276,80 Recursos que financien despesa 11.276,80

Organització congrés Int. Symposium on Wild Boar 8672 -23.861,70G/50400/17230/45000

G/40200/33210/76280 Transferencies ajuntaments XGL-cataleg serveis 8678 115.000,00
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TOTAL MODIFICACIÓ 348.287,50
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Metadades del document

Tipologia documental
2020/0012930

Tipus documental Pressupost

Núm. expedient

Títol Annex modificació 19/2020

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 21/09/2020 08:48

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
f06c59a85ccb164d791c

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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