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Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
Àrea de Drets socials, Justícia Global Feminismes i LGTBI 
  
08009 Barcelona  

 
EXPEDIENT MC-03/2021 

 

Informe Proposta de Modificació de crèdits (SUPLEMENT DE CRÈDIT) dins el 

pressupost de 2021  finançat amb Romanent líquid de tresoreria lliure per despeses 

generals de 2020. 

 
 

Atès que la Llei de Pressupostos General de l’Estat 2021, va aprovar el topall màxim d’ increment 
salarial del 0,9% i que el plenari del mes de gener de 2021 de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar 
l’autorització a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti d’aplicació les vigents taules 
retributives de l’Ajuntament de Barcelona a aplicar un increment del 0,9% a les retribucions del 
personal d’acord amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 

Atesa la comunicació de la Directora d’Empreses, Consorcis i Fundacions en el sentit que per fer 
efectiu l’ampliació de crèdit de personal serà necessària la tramitació d’un expedient de suplement 
de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria lliure per despeses generals. 

El Romanent procediment de modificació pressupostària que s’haurà d’aprovar per plenari d’acord 
amb el text refós d’Hisendes locals i bases d’execució del pressupost. 

Atès que el Romanent líquid de tresoreria lliure per despeses generals és de 665.686,39 euros 

L’import de l’ampliació necessària per cobrir la major despesa en el capítol de personal derivada de 
l’increment del 0,9% suma 36.863,30 euros d’acord amb la següent distribució per a partides: 

 
Codi  econòmic Concepte euros 

10100 Retrib. Bàsiques de personal directiu  749,98 

12000 Funcionaris retribucions. bàsiques A1 2.530,34 

12001 Funcionaris retribucions. bàsiques A2 4.880,16 

12003 Funcionaris retribucions. bàsiques C1 181,32 

12004 Retrib. bàsiques personal funcionari - Sous grup C 463,45 

12006 Funcionaris triennis 1.323,28 

12100 Funcionaris complement destinació 5.561,97 

12101 Funcionaris complements específics 7.818,53 

13000 Personal laboral fix 1.893,04 

13002 Altres retribucions de personal laboral 3.262,84 

13100 Personal laboral eventual 1.767,75 

15000 Productivitat 110,41 

16000 Primes i quotes personal laboral 1.770,48 

16001 Primes i quotes func. Integrats 102,13 

16002 Primes i quotes func. Nou ingrés 2.421,42 

16005 Primes i quotes interí nou ingrés 1.885,38 

16400 Ajut familiar 140,82 

  SUMA 36.863,30 
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D’acord amb el què s’exposa i vist què l’inici de la  realització d’aquesta despesa no pot ser demorada 

fins a l’exercici següent i què no existeix  consignació suficient dins del pressupost vigent, es proposa 

d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament, iniciar el corresponent expedient de modificació de 

crèdit dins el Pressupost 2021  d'aquest Institut, mitjançant modificació de crèdits (Suplement de 

Crèdit)  entre les següents partides: 

 

INGRESSOS     

Partida        Descripció       euros  

0100.87000.23411 Incorporació de Romanent de Tresoreria         36.863,30   

     TOTAL                       36.863,30   

   

DESPESES   

Partida   Descripció       euros  

0100.10100.23411 Retrib. Bàsiques de personal directiu           749,98 

0100.12000.23411 Funcionaris retribucions. bàsiques A1     2.530,34 

0100.12001.23411 Funcionaris retribucions. bàsiques A2                4.880,16 

0100.12003.23411 Funcionaris retribucions. bàsiques C1          181,32 

0100.12004.23411 Retrib. bàsiques personal funcionari - Sous grup C    463,45 

0100.12006.23411 Funcionaris triennis     1.323,28 

0100.12100.23411 Funcionaris complement destinació    5.561,97 

0100.12101.23411 Funcionaris complements específics     7.818,53 

0100.13000.23411 Personal laboral fix      1.893,04 

0100.13002.23411 Altres retribucions de personal laboral     3.262,84 

0100.13100.23411 Personal laboral eventual     1.767,75 

0100.15000.23411 Productivitat         110,41 

0100.16000.23411 Primes i quotes personal laboral   1.770,48 

0100.16001.23411 Primes i quotes func. Integrats            102,13 

0100.16002.23411 Primes i quotes func. Nou ingrés   2.421,42 

0100.16005.23411 Primes i quotes interí nou ingrés   1.885,38 

0100.16400.23411 Ajut familiar         140,82 

      SUMA                36.863,30 

 

I tot de conformitat amb allò que disposa el RD 500/90 de 27 d’abril de Pressupostos de les Entitats Locals i les 

bases d’execució del  pressupost. 

 

 

        Vist i Plau El Gerent 
Josep M Burguera       
Cap d’Administració i Personal 
 
        Ramon Lamiel i Villaró 
        Gerent   
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