
 

DECRET 

Núm. expedient 2/2021 Codi XGL 

Promotor CEMICAL 

Tipus expedient 900 Altres 

Objecte Modificació de crèdit 2/2021 per transferència de crèdits 

Destinataris CIF/DNI 

Núm. op. comptable Import total 8.516,80 € 

Altres serveis 

Ref. interna Actes de referència VNIS 

En el pressupost del Consorci per a l’any 2021, aprovat definitivament en data 
27.11.2020, es van preveure les despeses corresponents a les partides de Seguretat 
Social a càrrec de l’empresa (160.00) i complement per prestació d’incapacitat 
temporal (160.07). 

A la data de signatura del present decret s’ha estimat que a final d’any no s’esgotarà la 
160.00, mentre que la partida 160.07 es troba a punt d’esgotar-se, el que impediria 
satisfer la nòmina del mes de maig i successives en relació amb el personal del 
CEMICAL en situació d’incapacitat temporal. Per tant, cal adequar totes dues partides 
perquè les previsions que es van fer inicialment, amb el pressupost aprovat per a 
2021, no s’ajusten a la situació real. 

La base 9a de les d’execució del pressupost del CEMICAL per a 2021, sobre 
vinculació jurídica, estableix com a excepció que per a quotes de la Seguretat Social 
(econòmic 16000) el nivell de vinculació en la classificació econòmica serà a 5 dígits 
(subconcepte), per la qual cosa cal efectuar una modificació del pressupost. 
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Pels motius exposats, correspon disminuir l’aplicació 160.00 en 8,516,80 euros i 
augmentar pel mateix import l’aplicació 160.07. 

La base 12a de les Bases d’execució del pressupost del CEMICAL per a l’exercici 
2021, disposa que l’autorització de les transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, com en el present cas, és 
competència de la Presidència.  

La Intervenció delegada ha d’emetre informe respecte de la proposta de modificació 
del pressupost, que s’incorporarà a l’expedient. 

Per tot això, en ús de les atribucions que li són conferides, el Director gerent proposa a 
la Presidència que adopti la següent 

R E S O L U C I Ó 

Aprovar la modificació de crèdit número 2/2021 del pressupost del Consorci, en la 
modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del pressupost 
de despesa, per import de 8.516,80 euros, d’acord amb el detall següent: 

Aplicació a disminuir: 92000.160.00 per import de 8.516,80 euros. 
Aplicació a augmentar: 92000.160.07 per import de 8.516,80 euros. 

Barcelona, 

El director gerent        Veure informe adjunt 
La Interventora delegada 

 
Vista l’anterior proposta, RESOLC de conformitat 

Barcelona, 

El President  

VALLS 
 ARNAU 
JOAQUIN - 
XXXXXXX 

Firmado 
digitalmente por 
VALLS ARNAU 
JOAQUIN - 
XXXXXXX 
Fecha: 2021.05.11 
12:08:46 +02'00'
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0000186

Tipus documental Resolució
Núm. expedient

Títol Decret de Modificació de crèdit 2/2021 per transferència de crèdits
Codi classificació B0108 - Consorcis

Signatari Acte Data acte

Signatures

VALLS ARNAU JOAQUIN Signa 11/05/2021 12:08
Intervenció DelegadaCelia Gallego Herrera (SIG) Informat 12/05/2021 12:53
President CEMICALCarlos Ruíz Novella (SIG) Resol 12/05/2021 19:28

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
4a63b146e5d423f966d6

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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Àrea de Presidència 
Intervenció General 
Intervencions Delegades a OOAA i Consorcis 
Rambla de Catalunya, 126 ·08008 Barcelona 
Tel. 934 022 240 · Fax 934 022 294 
intervenciogf@diba.cat · www.diba.cat 

 
Informe de la Intervenció Delegada 

 
Modificació de crèdit 2/2021 del Pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i 

Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) per transferència de crèdits  
 

 
1. Objecte de l’informe 

 
El present informe s’emet en execució de la funció de control intern, que es regula 
en el capítol IV Control i fiscalització del Títol VI del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en 
endavant TRLRHL). 
 
 

2. Marc normatiu 
 
Constitueixen el marc normatiu bàsic del pressupost i de les seves modificacions les 
normes següents: 
 

- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 
- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el Capítol primer 

del Títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDP).  
- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.  

- L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, 
modificada per OM HAP/419/2014 de 14 març. 

- Les Bases d’execució del Pressupost del CEMICAL per a l’exercici 2021. 
 
 

3. Contingut de la modificació del pressupost  
 
La modificació de pressupost que s’analitza en el present expedient incorpora la 
següent modalitat: 
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 Transferències de crèdit 

 
L’import de la modificació és de 8.516,80 € i afecta a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
160.07 Complement prestació IT 8.516,80 
 TOTAL  8.516,80 

 
TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 
160.00 Seguretat Social 8.516,80 
 TOTAL  8.516,80 

 
 

4. Tramitació 
 
La tramitació del present expedient se subjecta a l’establert en l’article 182 del 
TRLHL, els articles 47 i 48 del RD 500/1990 i el punt 12 de les Bases d’execució del 
CEMICAL. L’aprovació d’aquest expedient de modificació de pressupost del consorci 
es competència de la presidència del CEMICAL. 
 

 
5. Compliment de les regles fiscals 

 
En aquest exercici 2021, l’aplicació de les regles fiscals fixades en la Llei Orgànica 
2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera es troba suspesa per acord 
del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020, a proposta del Govern de l’Estat, 
que havia pres un acord en aquest mateix sentit en el Consell de Ministres del dia 6 
d’octubre de 2020. 
 
Per aquest motiu no es valora el compliment o no d’aquestes regles. 
 
 

6. Conclusions 
 
 
Per tot l’exposat, s’informa l’expedient de modificació 2/2021 del pressupost del 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació de l’Administració Local. 
 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): f376241fc88ff9531e2c   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Metadades del document

Tipologia documental
2021/0000186

Tipus documental Informe
Núm. expedient

Títol INFORMAT
Codi classificació B0108 - Consorcis

Signatari Acte Data acte

Signatures

Intervenció DelegadaCelia Gallego Herrera (SIG) Signa 12/05/2021 12:52

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
f376241fc88ff9531e2c

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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