
  
 
 
  
  

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN 

 

 

Núm. expedient 2/2015 

Promotor Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració local  

Tipus expedient  900. ALTRES  

Objecte 

Modificació 2/2015 del Pressupost del CEMICAL corresponent a 

l’exercici 2015 per suplement de crèdit amb càrrec del Romanent líquid 

de tresoreria. 

Destinataris  CIF/DNI  

Núm. op. Comptable  Import total 16.674,95 € 

Altres serveis 
204010 Servei de Programació  

2B000 Intervenció General 

Ref. interna  
Acte de referència 

VNIS 
D 4724/15 

 

 

L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les entitats locals que se situïn en 

superàvit pressupostari es destinarà a reduir endeutament fins el saldo existent a la fi de 

l’exercici. A aquests efectes, la llei defineix superàvit pressupostari com la capacitat de 

finançament calculada segons el sistema europeu de comptes (SEC-95) i el seu import 

s’obtindrà en termes consolidats de tot el sector públic.  

 

No obstant l’anterior, la disposició addicional sisena LOEPSF, afegida per la Llei 9/2013, 

de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, estableix la 

possibilitat que les entitats locals puguin destinar el superàvit de l’exercici 2014 a 

inversions considerades financerament sostenibles. 

 

El Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració local (CEMICAL), és un 

consorci públic format per la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de 
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Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis 

Públics de la UGT i la Federació Sindical de l’Administració Pública de CCOO. Forma part 

del sector públic de la Diputació de Barcelona.  

 

El decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 4724/15, de data 21 de 

maig de 2015, va aprovar la distribució del superàvit de l’exercici 2014, obtingut per tots 

els ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, en el qual s’especifica 

que correspon al CEMICAL un import, en concepte de romanent líquid de tresoreria de 

l’exercici 2014 a destinar a reduir l’endeutament financer del sector públic de la Diputació 

de Barcelona, de SETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRA EUROS AMB NORANTA-

CINC CÈNTIMS (16.674,95 €). 

 

Donat que el CEMICAL no realitzarà inversions sostenibles ni té endeutament, procedeix, 

en compliment de l’article 32 LOEPSF, tramitar la present modificació del pressupost per 

suplement de crèdit, que serà finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 

l’exercici 2014, i que tindrà com a destinació ser transferit a la Diputació de Barcelona, 

com a ens capçalera del seu sector públic.  

 

Vista la base 11 de les d’execució del pressupost per enguany. 

 

Vist el que disposa l’article 8.1a) dels Estatuts del Consorci, relatiu a la competència de la 

Junta de Govern en matèria de modificació del pressupost. 

 

En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  

 

 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la modificació del pressupost del CEMICAL núm. 2/2015 per 

suplement de crèdit, per un import de SETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRA 

EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (16.674,95 €), corresponent a l’import que el 

CEMICAL destinarà a reduir l’endeutament financer del sector públic de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Segon.- APLICAR l’ingrés a l’econòmic 870.00 del pressupost d’ingressos.  
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Tercer.- TRANSFERIR a la Diputació de Barcelona l’import de SETZE MIL SIS-CENTS 

SETANTA-QUATRA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (16.674,95 €) amb càrrec 

al concepte pressupostari 461.00 del vigent pressupost del Consorci, tot condicionant la 

seva efectivitat a l’aprovació definitiva de la present modificació de crèdit. 

 

Quart.- DONAR COMPTE dels presents acords a la Diputació de Barcelona. 

 

 

Barcelona, 28 d’octubre de 2015 
 

 
El President      La interventora delegada 
 
 
 
 
 
 
Joan Carles Garcia Cañizares   Cèlia Gallego Herrera 
 
 
 

 


