
PRESSUPOST 2018 
BASES D’EXECUCIÓ 





ÍNDEX BASES D’EXECUCIÓ 

Primera - Disposicions Generals  ......................................................................................... 167

Segona - Abast del Pressupost General ...................................................................... 166-169 

Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  .. 169

Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat  
Pressupostària .............................................................................................................. 169-171

Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits ............................................................. 171

Sisena - Transferències de crèdit  ................................................................................ 171-172 

Setena - Altres modificacions pressupostàries  .................................................................... 172

Vuitena - Retenció de crèdits ................................................................................................172

Novena - Avançaments a ens depenents i consorcis  .......................................................... 173

Desena - Crèdits de personal  .............................................................................................. 173

Onzena - Despeses d’inversió .............................................................................................. 173

Dotzena - Grups Polítics Municipals  .................................................................................... 174

Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades  ........................................174

Catorzena - Compra de materials i serveis  ................................................................. 174-175 

Quinzena - Anuncis Oficials  .................................................................................................175

Setzena - Despeses de consums energètics  ...................................................................... 175

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge  ............................................ 175-176 

Divuitena - Subvencions   .....................................................................................................176

Dinovena - Convenis  ........................................................................................................... 176

Vintena - Aportacions a ens del Grup  .................................................................................. 177

Vint-i-unena - Pagaments a justificar  ................................................................................... 177

Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a 
determinades Àrees   .................................................................................................... 177-178 

Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia  ......................................................................... 178

Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern  ......................................... 178-179 

Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal  ......................... 179

Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal  .................................. 179-180 



Vint-i-setena - Contractes menors  ............................................................................... 180-181 

Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit   ........................................................ 182-183 

Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrónica  ..................... 183-184 

Trentena - Execució de sentències  ..................................................................................... 184

Trenta-unena - Manaments d’embargaments  ..................................................................... 184

Trenta-dosena - Compensació  ............................................................................................ 184

Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custodia  ................................................ 185

Trenta-quatrena - Dipòsits de garantía  ................................................................................ 185

Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat  .................................... 186

Trenta-sisena - Subscripcions  ............................................................................................. 186

Trenta-setena - Despeses del Projecte Pla de Barris...........................................................186 

Trenta-vuitena – Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l’Ajuntament  ............ 186

Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals  ......................................................... 186-187 

Quarantena – Procediment negociat  ................................................................................... 187

Quaranta-unena – Acords Marc  .................................................................................. 187-188 

Quaranta-dosena - Comprovació de despeses  ................................................................... 188

Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats  .................................. 188

Quaranta-quatrena - Fons de Contingència   ....................................................................... 189

Quaranta-cinquena – Despeses de comunicació   ....................................................... 189-190 

Quaranta-sisena – Tramitació anticipada d’expedients  ....................................................... 190

Quaranta-setena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens  ............................... 190

Quaranta-vuitena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs 
i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta 
d’ens dependents subjectes  ........................................................................................ 190-191 

Quaranta-novena – Fons per avals ............................................................................................... 191

Cinquantena- Aplicació superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament 

d’inversions financerament sostenibles................................................................................191 

Cinquanta-unena –Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als 
beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents............192-193 

Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització  ............................................... 193

Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals .................... 194



BASES D'EXECUCIÓ 

Primera - Disposicions Generals 

Segona - Abast del Pressupost General 





Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 

Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària 





Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 

Sisena - Transferències de crèdit 



Setena - Altres modificacions pressupostàries 

Vuitena - Retenció de crèdits 



Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis 

Desena - Crèdits de Personal  

Onzena - Despeses d'inversió  



Dotzena - Grups Polítics Municipals  

Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades  

Catorzena - Compra de materials i serveis 



Quinzena - Anuncis Oficials 

Setzena - Despeses de consums energètics 

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 

, ni tampoc les despeses de desplaçaments per raó del servei.



Divuitena - Subvencions  

Dinovena - Convenis. 



Vintena - Aportacions a ens del Grup 

Vint-i-unena - Pagaments a justificar 

Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als 
Districtes i a determinades Àrees  



Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia 

Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern 



Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 

Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal 



Vint-i-setena - Contractes menors 





Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit  



Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica



Trentena - Execució de sentències 

Trenta-unena - Manaments d’embargaments 

Trenta-dosena - Compensació 



Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia 

4

5

Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia 



Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat 

Trenta-sisena - Subscripcions 

Trenta-setena - Despeses del Projecte Pla de Barris 

Trenta-vuitena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa 
l’Ajuntament.

Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals. 



Quarantena - Procediment negociat

Quaranta-unena - Acords Marc. 



Quaranta-dosena - Comprovació de despeses. 

Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats. 



Quaranta-quatrena - Fons de Contingència  

Fons de 

Contingència. LO 2/2012 

Capítol 5 Fons de contingència  

Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 

Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 

Quaranta-cinquena - Despeses de comunicació  



Quaranta-sisena - Tramitació anticipada d’expedients 

Quaranta-setena - Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens 

Quaranta-vuitena - Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions 
dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus 
organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. 



Quaranta-novena - Fons per avals 

Cinquantena - Aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel 
finançament d’inversions financerament sostenibles 



Cinquanta-unena - Tramitació de les despeses derivades del programa 
d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis 
socials urgents (partida econòmica 48003) 



Disposició addicional primera - Normes de Comptabilització 



Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals 


