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DICTAMEN 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2021 i actualització del Pla 

Estratègic de Subvencions de 2021 (Exp. Núm. 2021/0007094) 

 
Fets 
 

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

presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2021. 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 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 

el annex I d’aquest dictamen. 

 
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2021. Aquesta 
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les 
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.   
 
El Ple de la Corporació va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2021, el qual incorpora com annex una relació de 
subvencions i transferències nominatives per aplicació pressupostària, es proposa 
l’actualització d’aquest annex amb les noves consignacions proposades en la 
modificació de crèdit. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 177 a 182 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 modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
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aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen 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 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 

pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris, 

transferència de crèdit i baixes de crèdits. 

 

Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 

ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 

requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 

57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  

 

Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 

amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 

 

La bases 16a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan competent per 
aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació. 
 
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter 
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència Delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret  de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 
2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 

President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels 

següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 7/2021 del pressupost de la 

Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, per un import de cinc-cents vint-i-dos mil 

vuit-cents euros (522.800 €), que es tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits 

extraordinaris i transferències de crèdit amb el detall que es recull en l’annex I, que es 

considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 

 

Segon. – ACTUALITZAR el Pla estratègic de subvencions 2021 amb el detall que es 
recull en l’annex II, en el sentit d’afegir les aplicacions pressupostàries proposades en 
la modificació de crèdit, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els 
efectes. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 

hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 

el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 

corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 

aquests acords restaran definitivament aprovats. 

 

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 

l’estat de les modificacions pressupostàries. 

 

Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro 

Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, 

i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 

Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2021/0007094
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Programació

Codi classificació

Ser. Programació

F0104SE12 Modificacions del pressupost General

Títol Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2021 i actualització del Pla
Estratègic de Subvencions de 2021

Objecte Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2021 i actualització del Pla
Estratègic de Subvencions de 2021

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Dir. Serveis Suport Coordinació General
Subdir. Edificacio
Ger. Serveis d'Educació
Ser. Comptable

Ref. Interna 22346jleb

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 14/04/2021, 12:23

Coordinador/a Jordi Pericàs Torguet (SIG) Proposa 15/04/2021, 13:28

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat 16/04/2021, 17:52

President/a delegat/da d'ÀreaCarlos Ruíz Novella (SIG) Proposa 19/04/2021, 09:52

Secretaria Delegada CIS Jose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)

Informat per la
comissió

22/04/2021, 14:40

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

29/04/2021, 15:33
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Documents vinculats
Pressupost(99dcaf6cfa2f358c3aa6)

Perfil Signatari Data signatura

14/04/2021, 12:23CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Responsable directiu Servei Promotor

Pla(288e0be3e12bf8bc481d)

Perfil Signatari Data signatura

14/04/2021, 12:22CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Responsable directiu Servei Promotor

Diligència(7c6a353fe08e86f590c8)

Perfil Signatari Data signatura

22/04/2021, 14:39Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)Secretaria Delegada CIS
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ANNEX  I modificació 7/2021

Crèdits extraordinaris
Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )
G/10500/33600/78903 Església Sta. Maria de Montalegre 9030 50.000,00 G/10500/94210/46200 Transferències corrents a ajuntaments 9030 ‐50.000,00

Crèdits extraordinaris 50.000,00 Baixes per anulació -50.000,00

Suplements de crèdit
Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )
G/20320/17232/61904 Millora de l'aparcament 9024 200.000,00 I/2B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 9024 200.000,00

Suplements de crèdit 200.000,00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 200.000,00

Suplements de crèdit
Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )
G/11020/92050/64000 Drets de propietat intel∙lectual 9007 12.800,00 G/50300/15100/22782 Urbanisme 9007 ‐12.800,00

Suplements de crèdit 12.800,00 Baixes per anulació -12.800,00
Total Suplements de crèdit 212.800,00

Transferències de crèdit
Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )
G/80100/32000/46286 PT_Noves oportunitats educatives 9031 260.000,00 G/80001/23200/46200 PT_Noves oportunitats educatives 4.10 9031 ‐260.000,00

Transferències de crèdit 260.000,00 Transferència crèdit -260.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 522.800,00

1
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0007094

Tipus documental Pressupost

Núm. expedient

Títol Annex 1. Modificació de pressupost 7/2021

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 14/04/2021 12:23

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
99dcaf6cfa2f358c3aa6

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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ANNEX  II modificació 7/2021

Afegir al Pla de Subvencions:

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte
11. Ciutats i comunitats sostenibles 10500 33600 78903 Església Sta. Maria de Montalegre Obres de rehabilitació de l'esglesia de Santa Maria de Montalegre

Treure del Pla de Subvencions:

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte

15. Vida terrestre 50401 17230 46280 Conveni Fundació Bancària "la 
Caixa" 2018-2020 (1) Mesures per a reduir danys causats per mamifers salvatges

(1) L'aplicació pressupostària G/50401/17230/46280 "Conveni Fundació Bancaària La Caixa" és una aplicació no nominativa que va ser inclosa per error en la modificació de pressupost 3/2021
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0007094

Tipus documental Pla

Núm. expedient

Títol Annex 2. Pla estratègic de subvencions

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 14/04/2021 12:22

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
288e0be3e12bf8bc481d

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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Àrea de Presidència 

Direcció dels Serveis de Secretaria,  
  Adjunta a la Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Comissió Informativa i de Seguiment de 

Presidència, Serveis Interns i Innovació, en sessió celebrada el 22 d’abril de 2021, ha 

informat favorablement el Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de 

crèdit 7/2021 del Pressupost de la Diputació de Barcelona i actualització del Pla 

Estratègic de Subvencions de 2021 (Exp. núm. 2021/0007094). 
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0007094

Tipus documental Diligència

Núm. expedient

Títol Diligencia informa Dictamen1 Programació modificació crèdit 7_2021
Organisme

Codi classificació F0104SE12 - Modificacions del pressupost General

Signatari Acte Data acte

Signatures

Secretaria Delegada CISJose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)

Signa 22/04/2021 14:39

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
7c6a353fe08e86f590c8

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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