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Aprovació del pressupost, les bases d'execució del 
pressupost, la plantilla i la relació de lIocs de treball per a 
I'exercici 2017. 

Sobre la base deis estats de previsió confeccionats pels serveis del Centre de 
Cultura Contemporania de Barcelona, aquest Consorci, donant compliment al que 
determina I'article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar!,; pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha elaborat el 
pressupost corresponent a I'exercici 2017. 

Ates que I'argan competent per a I'aprovació del pressupost és el Consell General 
del Consorci, com determinen I'article 22.2 e) de la Uei 7/1985, de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases de Regim Local, i els articles 10.6 i 10.9 deis seus 
Estatuts. 

Vistos els informes emesos per l'Interventor Delegat del Consorci, d'acord amb 
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar!,; i en compliment del que preveu I'art. 
16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d'estabilitat 
pressupostaria, en relació amb I'art. 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

Per tot aixa, la Presidenta que subscriu proposa que el Consell General, adopti 
els següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment --de conformitat amb alla que estableix I'article 
112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local, 
I'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar!,; pel qual s'aprova 
el text refós de la L1ei Reguladora de les Hisendes Locals, i altra normativa 
vigent-- el pressupost general del Consorci del Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona per a I'exercici 2017, que, quant a l'estat d'ingressos presenta un 
import de deu milions tres-cents seixanta-un mil vuit-cents euros 
(10 .361.800,OO€) , i, quant a I'estat de despeses, presenta un total de deu 
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milions tres-cents seixanta";un mil vuit-cents euros (lO.361.800,OO€) d'acord 
amb el següent resum per capítols: 

Pressupost d'jngressos 
Xifres en euros 

Capítol DeScripcló 
111 Taxes i altres ingressos 
IV Transferencies corrents 
V Ingressos patrimonials 
VII Transferencies de capital 

Total Ingressos 

Pressupost de despeses 
Xifres en euros 

Capítol Descripció 
I Despeses de personal 

11 Despeses corrents en béns i sen.eis 

111 Despeses financeres 
IV Transferencies corrents 
VI In\ersion~ reals 

Total despeses 

2017 
1.234.000,00 
8.493.900,00 

148.000,00 
485.900,00 

10.361.800,00 

2017 
4 .229.400,00 

5 .579.200,00 
2.000,00 

65.300,00 
485.900,00 

10.361.800,00 

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del pressupost general del Consorci del 
Centre de Cultura Contemporimia de Barcelona per a I'exercici 2017. 

Tercer.- Aprovar la plantilla i la relació de tots els lIocs de treball degudament 
classificats reservats a personal laboral i d'alta direcció del Consorci que figuren 
com a annex del pressupost. 

Quart.- Exposar al públic durant quinze dies habils el pressupost detallat en 
I'acord primer, mitjan<;;ant el corresponent anunci en el tauler d'edides del 
Consorci i la inserció al Butlletí OficIal de la Província, a I'efecte de reclamacions i 
suggeriments. Transcorregut el termini esmentat sense que s'hagin presentat 
reclamacions, els acords anteriors es considerar,an elevats a definitius. 

Cinque.- Procedir a la inserció d'un resum del Pressupost per capítols, al Butlletí 
Oficial de la Província, i trametre'n una copia a l'ILlm. Sr. Delegat d'Hisenda 
d'aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generafitat de 
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Catalunya a Barcelona - Departament de Governació i Administracions Públiques 
- i a I'Honorable Sr. Conseller d'Economia i Finances de la Generalitat. 

Barcelona, 28 de novembre de 2016 
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El pressupost que es proposa per a I'exercici 2017 és de 10.361.800 euros, xifra que 
representa un increment en termes absoluts de 138,7 milers d'euros i una variació de 1'1,4% 
respecte a I'aprovat I'exercici 2016. Es manté així, la tendencia a revertir el procés de 
reducció progressiva experimentat pel pressupost del CCCB fins I'exercici 2013. Recordem 
que el percentatge de reducció acumulat entre els exercicis 2009 i 2013 és del 29%, tot i la 
incorporació, en el mateix període, de 3.700m2 corresponents a I'edifici del Teatre (que 
varen representar un increment del 25% de la superfície total activa del recinte), i que el 
pressupost destinat a activitat s'havia situat en una reducció acumulada del 50% en el 
mateix període. 

L'augment té la seva font principal en la subvenció de capital extraordinaria aprovada per la 
Diputació de Barcelona, i destinada a finan<;;ar inversions urgents en instal·lacions. 

Pel que fa a les aportacions corrents de les entitats consorciades, la Diputació de Barcelona 
consolida I'aportació extraordinaria efectuada I'exercici anterior, mentre que l'Ajuntament de 
Barcelona manté la mateixa aportació, produint-se, novament, un desajust en els 
percentatges establerts en els estatuts del Consorcio 

La magnitud global del pressupost garanteix I'estabilitat del model d'institució, basat en 
formats i línies de programació molt diversificats, i amb vocació de generar i impulsar 
projectes i produccions amb la maxima exigencia tant pel que fa als continguts com a la seva 
formalització. Tot i amb aixo, resultara imprescindible articular vies de finan<;;ament 
addicional en el futur si es volen mantenir els objectius a curt i mig termini en ambits com 
I'estrategia digital, el projecte educatiu i el treball amb públics, així com desplegar tota la 
potencialitat de la institució pel que fa a presencia i projecció internacional. 

El marc resultant és, dones, un pressupost de des peses amb unes magnituds molt similars a 
les de I'exercici anterior, que manté les dotacions en les arees d'activitat i personal, i 
experimenta un ajust en les des peses d'estructura (-4,3%), efectuat en base a I'execució de 
I'exercici anterior i als ajustos efectuats a partir de les noves adjudicacions i de les mesures 
d'estalvi energetic. 

En qualsevol cas, tal i com s'ha posat de manifest anteriorment, els ratis destinats en el 
pressupost del Centre a reposició i manteniment són excessivament ajustats i s'han de 
revisar en els propers exercicis, d'acord amb el pla de sistemes, el programa de 
manteniment de les instal·lacions, i el pla de manteniment preventiu de I'edifici elaborat 
durant I'any 2016, més enlla del pla específic d'inversions extraordinaries que s'ha presentat 
a les institucions consorciades. 

En materia de personal cal recordar que, fru'it de les mesures de contenció aplicades els 
darrers anys i gracies a la disposició deis treballadors, es manté la supressió de les 
compensacions per hores extraordinaries així com una dotació mínima en els credits 
destinats a personal temporal, ja que la practica totalitat de les nombroses baixes que s'han 
produ'it els darrers anys, ja sigui per situacions d'excedencia, maternitats o incapacitats 
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temporals, s'han cobert directament amb redistríbucíó o acumulació de funcíons entre el 
personal preexístent. 

Finalment, í pel que fa a la inversíó, el pressupost inicial inclou una dotacíó per fer front a un 
pla molt ajustat als projectes que cal executar en el decurs de I'any, fínan<;;at per 
subvencions de capítal de les ínstitucíons consorcíades i inclou, tal í com s'apunta a I'iníci del 
present informe una subvenció de capital de la Diputacíó de Barcelona per afrontar la 
prímera fase del projecte de substítució deis ascensors situats a I'edifici del Pati de les dones. 

Barcelona, 28 de novembre de 2016 

LA PRESIDENTA, 

Sg. Merce Conesa i Pages 
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INFORME 

de la Intervenció Delegada al Dictamen d'aprovació del pressupost, les bases 
d'execució del pressupost, la plantilla i la relació de lIocs de trebal! per a 
I'exercici 2017. 

a) Informe relatiu als acords primer i segon que proposen aprovar inicialment el 
pressupost general del centre de Cultura Contemporimia de Barcelona per a 
I'exercici 2017 i les seves Bases d'execució. 

Antecedents 

El Pressupost del Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (CCCB) per a I'exercici de 
2017 ha estat format per la presidenta del consorci d'acord amb els apartats 1 i 2 de I'article 
168 del Text refós de la L1ei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de mar9 (TRHL) . 

L'article 18.4 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el Capítol primer 
del Títol sise de la L1ei reguladora de les hisendes locals en materia de pressupostos (RDP), 
estableix que el Pressupost, amb els seus annexos i documentació complementaria, va ser 
trames a la Intervenció per ser informat amb un termini de deu dies d'antelació a la 
convocatoria del Consell General. 

El present informe s'emet en compliment de I'article 168.4 del TRHL, que estableix que el 
pressupost ha de ser informat per la Intervenció i remes pel president al Consell General 
juntament amb els annexos i documentació complementaria prevista a I'art. 166.1 TRHL. 

Marc normatiu 

Tot seguit es relacionen les normes més significatives reguladores del procediment 
d'elaboració i aprovació del pressupost local: 

- L1ei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del regim local (LBRL) . 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en materia de regim local. 



• Diputació W Barcelona 

- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de mar9 (TRHL). 

- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el Capítol primer del Títol sisé de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (RDP). 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals. 

- Llei Organica 2/2012, de 27 abril, d'Estabilitat Pressupostaria Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF). 

- 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 pressupostaria, en la seva 
aplicació a les entitats locals. 

Documentació 

Entre d'altra documentació, I'expedient d'aprovació del Pressupost del CCCB per a 2017, 
inclou: 

1. Projecte de pressupost per a 2017 i documentació relacionada a I'article 18.1 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (RDP). 
2. Bases d'Execució del Pressupost General 
3. Plantilla i relació de lIocs de treball (Annex de personal) 

Pressupost 

El Pressupost total del CCCB per a 2017 ascendeix a 10.361.800 euros, el que representa 
un augment del 1,36 % respecte al pressupost aprovat inicialment per a I'exercici anterior. 
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Pressupost Ingressos 

Capital 2017 2016 % var 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.234.000,00 1.345.000,00 -8,25% 

4 Transferencies corrents 8.493.900,00 8.513.600,00 -0,23% 

5 Ingressos patrimonials 148.000,00 140.000,00 5,71% 

Operacions corrents 9.875.900,00 9.998.600,00 -1,23% 

7 Transferencies de capital 485.900,00 224.500,00 116,44% 

Operacions capital 485.900,00 224.500,00 116,44% 

TOTAL INGRESSOS 10.361.800,00 10.223.100,00 1,36% 

Pressupost de Despeses 

Capital 2017 2016 % var 

1 Despeses de personal 4.229.400,00 4.244.700,00 -0,36% 
2 Despeses corrents en béns i serveis 5.579.200,00 5.671.900,00 1,63 % 
3 Despeses financeres 2.000,00 2.000,00 0,0% 
4 Transferencies corrents 65.300,00 80.000,00 -18,38% 

Operacions corrents 9.9875.900,00 9.998.600,00 -1,23% 

485.900,00 224.500,00 
116,44% 

6 Inversions reals 

Operacions de capital 485.900,00 224.500,00 116,44% 

TOTAL DESPESES 10.361 .800,00 10.223.100,00 136% 

Anivellament i equilibri 

Els estats d'ingressos i de des peses del pressupost del CCCB han estat confeccionats 
sense déficit inicial per una quantia de 10.361 .800 euros, amb el detall següent: 
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Pressupost del CCCB 

.' INGRESSOS DES PESES 
Operacions corrents 9.875.900,00 = 9.875.900,00 

Operacions de capital 485.900,00 = 485.900,00 

rOTAL 10.361.800,,00 = 10.361.800,00 

D'aquestes dades es despren que les dotacions inicials del pressupost de I'entitat es 
presenta anivellat. 

Compliment de les regles fiscals 

No s'inclou informe separat d'estabilitat pressupostaria, sostenibilitat financera i regla de la 
despesa, en tant que consorci , en formar part del Sector públic de la Diputació de Barcelona, 
resta incorporat a I'informe emes per I'entitat matriu, si bé de I'analisi del pressupost inicial 
del CCCB per a I'exercici 2017 es constata el següent: 

Respecte a la regla de la despesa, I'article 12 de la Llei organica 2/2012 de 27 d'abril, 
d'estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera (LEPSF) estableix que la variació de la 
despesa computable de I'any actual respecte de I'any anterior, tenint en compte les 
variacions de les recaptacions de caracter permanent, no pot superar la Taxa de referencia 
de l'lncrement del PIB a mig termini de I'economia espanyola. Aquest increment maxim es 
va establir en el 2,2 % per I'exercici 2017. En aquest sentit el creixement de la despesa 
previst és el següent: 

Pressupost de Despeses 2017 2016 % Variació 

Import Total 10.361.800,00 10.223.100,00 1.36 
(.) Imports en euros 

Per tant es dóna compliment a la regla de la despesa, per ser inferior el creixement previst 
del pressupost inicial de 1'1,36 % al maxim permes aprovat per al 2017 que és del 2017, aixó 
en el benetes que a més el SEC preveu una serie d'ajustos, com ara el d'inexecució, que en 
tot cas encara podríem donar més marge respecte al sostre maxim. 

El principi d'estabilitat pressupostaria ve regulat als articles 3 i 11 de la LEPSF i ve donat 
perqué es doni una situació d'equilibri o superavit pressupostari, situació aquesta que ve 
determinada per I'existencia de capacitat financera, calculant-se aquesta com a diferéncia 
entre els capítols 1 a 7 deis pressupostos d'ingressos i des peses de I'entitat. En el cas del 
Centre aquest calcul ens dóna un import O i per tant tenim una situació d'equilibri 
pressupostari, que a més, com s'ha comentat anteriorment, en tot cas amb I'aplicació deis 
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ajustos del SEC, en el cas d'incorporar la inexecució del pressupost farien que el resultat de 
la diferencia fos positiu. 

Per últim, la sostenibilitat financera definida als articles 4 i 13 de la LEPS, té una doble 
vessant, la relativa a les limitacions del recurs al credit, que no afecten al Centre en no tenir 
endeutament financer a I'actualitat, ni contempla el pressupost del centre I'esmentat recurs i 
la que fa referencia al compliment de la morositat, en aquest cas es preveu mantenir el 
compliment deis parametres establerts a I'article 13.6 de la LEPSF respecte al Període Mig 
de Pagament als Prove"idors. 

Per tant, el pressupost inicial del Centre dóna compliment a les regles fiscals contingudes a 
la LEPSF, si bé, en formar part del Sector públic de la Diputació de Barcelona, resta 
incorporat a I'informe emes per I'entitat matriu, als efectes previstos a la citada lIeí. 

Ingressos 

El detall per capítols deis ingressos previstos en el pressupost del CCCB per a 2017, 
comparat amb el de I'exercici precedent és com segueix: 

Les previsions deis ingressos per a I'exercici 2017 ascendeixen a un import total de 
10.361.800 euros, quan I'any anterior la previsió inicial va ser de 10.223.100 euros, és a dir, 
que es proposa un pressupost amb un increment del 1 ,36 %. 

Els criteris d'elaboració del pressupost d'ingressos es troben recollits detalladament en 
I'lnforme Económic Financer que s'acompanya en I'expedient. Es considera que els criteris 
emprats han estat adequats i, en conseqüencia, és versemblant que s'assoleixin els nivells 
de recaptació previstos. 

Per la seva importancia, cal destacar els ingressos provinents de les transferencies deis ens 
consorciats. 

En el cas de la Diputació de Barcelona I'import consignat com aportació ordinaria al 
pressupost de 2017 s'incrementa en un 2,4 %, respecte a I'exercici anterior, i passar a ser 
de 6.076.000 euros. En aquest sentit, com a conseqüencia de I'augment de I'aportació de la 
Diputació de Barcelona i del manteniment de I'import per part de l'Ajuntament de Barcelona, 
no es mantenen els percentatges establerts als Estatuts del Consorci, fixats en un 75 % per 
la Diputació i un 25 % per I'Ajuntament, fet que ja es va produir al pressupost inicial per al 
2016. 
Es manté I'aportació de 150.000 euros de la Generalitat de Catalunya. 

El capítol 3 de Taxes, preus públics i altres ingressos descendeix un 8,25% respecte del 
pressupost anterior. 
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L'import a finan9ar per la Diputació de Barcelona coincideix amb el consignat als capitols 4 i 
7 d'aquesta institució al seu programa 33400 de Desenvolupament cultural local del seu 
pressupost per a I'exercici 2017. 

Despeses 

El detall per capitols de les des peses previstes en el pressupost del CCCB per a 2017, 
comparat amb el de I'exercici precedent és com segueix: 

Els credits inicials de I'estat de despeses del projecte de pressupost per a I'exercici 2017 
s'han consignat per un import total de 10.361.800 euros, el que representa un augment del 
1,36 % respecte a les consignacions inicials per al 2016. 

A !'Informe Económic Financer que s'incorpora I'expedient d'aprovació del pressupost es 
recullen els criteris emprats per elaborar les previsions. 

Per la seva rellevancia, convé fer esment del capitol 1, per a despeses de personal, s'ha 
consignat un import de 4.229.400 euros, el que representa una reducció del 0,36 % 
respecte al del pressupost anterior. 

Per elaborar les previsions del capitol 1 s'ha partit de la base de la prórroga de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de I'Estat per al 2016, i per tant no 
s'incorpora cap increment retributiu per al 2017, donat que I'augment de 1'1 per cent de les 
retribucions tenia vigencia exclusiva per al 2016. Igualment, cal tenir present que la valoració 
del capitol 1 per al 2016 incorporava el pagament de la part restant de la paga 
extraordinaria, pendent d'abonament, de 2012. Aixó permet una reducció de les 
consignacions inicials de 2017 respecte al 2016. 

Les despeses en bens i serveis per I'exercici 2017 s'han consignat per 5.579.200 euros, o 
sigui un 1,63 % d'increment respecte al 2016. 

Les transferencies corrents, si bé presenten un 18,38 % de decrement respecte a 2016, 
varien 14.700 euros en termes absoluts. 

Per últim les inversions reals s'han pressupostat en 485.900 euros i esta previst finan9ar-les 
amb les aportacions deis ens consorciats 

Bases d'Execució del Pressupost 

S'acompanyen les Bases d'Execució del Pressupost, on es conté I'adaptació de les 
disposicions generals en materia pressupostaria a I'organització i circumstancies del CCCB, 
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i es despleguen aquelles normes que en poden facilitar la gestió, conforme a alió disposat 
en I'article 165.1 TRHL. 

Tanmateix, d'acord amb I'article 9.2 del RDP les bases d'execució del Pressupost han de 
regular: 

a) Els nivells de vinculació jurídica deis credits. 
b) La relació expressa i taxativa deis credits que es declaren ampliables, amb detall 

deis recursos afectats. 
c) Regulació de les transferencies de credit, establint, en cada cas, I'órgan 

competent per autoritzar-Ies. 
d) La tramitació deis expedients d'ampliació i generació de credits, així com de la 

incorporació de romanent de credits. 
e) Les normes que regulen el procediment d'execució del pressupost. 
f) Les desconcentracions o delegacions en materia d'autorització i disposició de 

despeses, així com de reconeixement i liquidació d'obligacions. 
g) Els documents i requisits que, d'acord amb el tipus de despesa, justifiquin el 

reconeixement de I'obligació. 
h) La forma en que els perceptors de subvencions hagin d'acreditar estar al corrent 

de les seves obligacions fiscals amb l'Entitat i justificar I'aplicació de fons rebuts. 
i) Els supósits en els que puguin acumular-se varies fases d'execució del 

pressupost de despeses en un sol acte administratiu . 
j) Les normes que regulen I'expedició d'ordres de pagament a justificar i bestreta de 

caixa fixa . 
k) La regulació deis compromisos de despesa pluriennals. 

Amb I'expedient del Pressupost s'aproven les Bases d'execució del pressupost del CCCB. 

Respecte de I'exercici anterior, les principals modificacions introdu"ides en les bases 
d'execució per al Pressupost de I'exercici 2017 es poden resumir com segueix: 

s'han incorporat les indicacions de la Diputació de Barcelona en materia de 
convenis de col·laboració 
Igualment s'han incorporat a les Bases, aspectes relatius a la gestió de les 
nómines, que si bé ja es venien realitzant a la practica, no estaven contemplats a 
les mateixes. 
s'han incorporat aquells retocs que sense alterar el fons deis continguts previstos 
en les bases d'anys anteriors, matisen i descriuen amb més detall alguns extrems 
que durant el seu període d'aplicació s'han evidenciat com a millorables i s'han 
incorporat algunes previsions noves, amb I'objecte de mantenir-Ies actualitzades i 
adaptades a noves necessitats; 
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Altres aspectes amb possible incidencia pressupostaria 

En data 31 de marc; de 2016 es va rebre la Comunicació d'actuacions de comprovació i 
investigació per part de I'AEAT, establint data de compareixenc;a i documentació a aportar. 
Aquest procediment esta centrat en la revisió de la liquidació relativa al Impost sobre el Valor 
Afegit de I'exercici de 2015. 

En el moment de presentar a aprovació la proposta de pressupost per I'exercici 2017 es 
desconeix el resultat d'aquest procediment de comprovació i per tant els efectes que es 
podrien derivar del mateix, per tant, un cap que es coneguin, caldra traslladar els mateixos a 
les magnituds pressupostaries, donat que la confecció del pressupost per al proper exercici 
s'ha efectuat partint deis criteris de calcul de la prorrata que es venen aplicant al Centre els 
darrers exercicis. 

Conclusions 

El Pressupost del Centre de Cultura Contemporania de Barcelona per a 2017 s'ha tramitat 
sense déficit inicial. 

Des del punt de vista económico-financer el Pressupost general ha estat confeccionat 
observant els preceptes legals d'aplicació, i la seva estructura pressupostaria es correspon 
amb la prevista a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals. 

El pressupost inicial del Centre dóna compliment a les regles fiscals contingudes a la 
LEPSF, si bé, en formar part del Sector públic de la Diputació de Barcelona, resta incorporat 
a I'informe emés per I'entitat matriu, als efectes previstos a la citada lIei. 

Els criteris emprats per elaborar les previsions del conjunt deis ingressos han estat adequats 
i, en conseqüéncia, és versemblant que s'assoleixin els nivells de recaptació previstos. 

Donat que en el moment de presentar a aprovació la proposta de pressupost per I'exercici 
2017 es desconeix el resultat del procediment de comprovació que afecta a la declaració del 
IVA de I'exercici 2015 i els efectes que es podrien derivar del mateix, un cap que es 
coneguin aquests, caldra traslladar els mateixos a les magnituds pressupostaries, donat que 
la confecció del pressupost per al proper exercici s'ha efectuat partint deis criteris de calcul 
de la prorrata que es venen aplicant al Centre els darrers exercicis. 

Per tot I'exposat, a la vista que I'expedient d'aprovació del pressupost del Centre de Cultura 
Contemporania de Barcelona ha observat en la seva elaboració, contingut i estructura la 
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normativa aplicable en materia pressupostaria, constitu·ida basicament pel títol VI, capítol 1, 
articles del 162 al 171 del TRLRHL i el Capítol 1, articles del 2 al 23 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, informo de conformitat el referit pressupost general de conformitat 
amb I'article 168.4 del TRLRHL. 

b) Informe relatiu a I'acord tercer del Dictamen. 

L'acord tercer del Dictamen propasa aprovar la plantilla i la relació de tots els lIocs de treball 
degudament classificats reservats a personal laboral i d'alta direcció del Consorci que figuren 
com a annex del pressupost; la dotació pressupostaria del capítol 1 del pressupost per I'exercici 
2017 preve u el compliment de les obligacions relatives a la mateixa. 

Barcelona, 21 de novembre de de 2016 

entor deleg 
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Resum pressupost 2017 
per capítols 



Pressupost 2017 

Resum d'ingressos i des peses per capítols 

Pressupost d'ingressos 2017 

Capitol Descripció 

INGRESSOS 

111 Taxes i allres ingressos 

IV Transferéncies corrents 

V Ingressos patrimonials 

VII Transferéncies de capital 

Total pressupost d'ingressos 

Pressupost de des peses 2017 
Capitol Descripció 

DESPESES 

I Despeses de personal 

11 Despeses corrents en béns i serveis 

111 Despeses financeres 

IV Transferéncies corrents 

VI Inversions reals 

Total pressupost de des peses 

(expressal en euros) 

Import 

1,234,000,00 

8.493.900,00 

148.000,00 

485,900,00 

10.361.800,00 

Import 

4.229.400,00 

5.579,200,00 

2,000,00 

65,300,00 

485,900,00 

10.361.800,00 



Pressupost per articles, 
conceptes i 
subconceptes 



Pressupost 2017 (expressal en euros) 

Ingressos per articles, conceptes i subconceptes 
Import Import 

Article Conc. Subc. Descripció Import article concepte subconcepte 

34 Preus públics 630.000,00 

342 Serveis educatius 35.000,00 

34200 Cursos, seminaris i altres programes formatius 35.000,00 

344 Entrades a museus, exposicions o espectacles 305.000,00 

34400 Entrades exposicions 238.000,00 

34401 Entrades activitats culturals 42.000,00 

34402 Amics CCCB 25.000,00 

349 Altres preus pÚblics 290.000,00 

34900 Altres programes 10.000,00 

34901 Serveis per cessions d'espais. Edifici CCCB 280.000,00 

36 Vendes 3.000,00 

360 Vendes 3.000,00 

36000 Publicacions 3.000,00 

39 Altres ingressos 601.000,00 

399 Altres ingressos diversos 601 .000,00 

39901 Recursos eventuals. Cessió d'exposicions 251 .000,00 

39902 Activitats amb coproducció 160.000,00 

39906 Patrocini 185.000,00 

39909 Altres ingressos 5.000,00 

45 De Comunitats Autónomes 150.000,00 

450 De l'Administració General de les Comunitats Autónomes 150.000,00 

45060 Generalitat de Catalunya 150.000,00 

46 D'entitats Locals 7.933.333,00 

461 De Diputacions, Consells o Cabilds. 6.076 .000,00 

46100 Diputació de Barcelona. Aportació ordinaria 6.076.000,00 

462 D'Ajuntaments 1.857.333,00 

46200 Ajuntament de Barcelona. Aportació ordinaria 1.857.333,00 

48 De famflies i Institucions sense afany de lucre 295.567,00 

489 Altres transferimcies 295.567,00 

48900 Altres transferencies 295.567,00 

49 De I'exterior 115.000,00 

497 Altres transferimcies de la Unió Europea 115.000,00 

49700 Altres transferencies de la Unió Europea 115.000,00 

52 Interessos de dipósits 2.500,00 

520 Interessos de dipósits 2.500,00 

52000 De comptes en bancs i caixes d'estalvi 2.500,00 

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS I 145.500,00 

550 De concessions administratives amb contraprestació periódica 145.500,00 

55001 Concessió Botiga-Llibreria 50.000,00 

55002 Concessió Bar-Restaurant 95.500,00 

76 D'ENTITATS LOCALS 485.900,00 

761 De Diputacions, Consells o Cabilds. 448.900,00 

76100 Diputació de Barcelona 448.900,00 

762 D'Ajuntaments 37.000,00 

76200 Ajuntament de Barcelona 37.000,00 
Total pressupost d'ingressos 10.361 .800,00 10.361.800,00 10.361.800,00 



Pressupost 2017 (expressat en euros) 

Despeses per article, concepte i subconcepte 
Import 

Art. Cone. Sube. Descripció Import article Import concepte subconeepte 

10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 290.800,00 

101 Retrib.basiques i altres remuneracions de pers.directiu 290.800,00 

10100 Retribucions basiques personal directiu 290.800,00 

13 PERSONAL LABORAL 3.938.600,00 

130 Laboral fix 2.787.300,00 

13000 Retribucions basiques personal laboral 2.787.300,00 

131 Laboral temporal 12.000,00 

13100 Retribucions basiques personal laboral temporal 12.000,00 

150 Productivitat 184.600,00 

15000 Productivitat del personal laboral 184.600,00 

151 Gratificaeions 4.500,00 

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris 4.500,00 

160 Quotes social s 880.000,00 

16000 Seguretat Social 880.000,00 

162 Formació i perfeccionament del personal 70.200,00 

16200 Formació i perfeccionament del personal 10.000,00 

16201 Dietes 30.200,00 

16204 Acció social 28.300,00 

16205 Assegurances 1.700,00 

20 ARRENDAMENTS 134.900,00 

302 Edificis i altres construecions 12.000,00 

20200 Arrendaments d'edifieis i altres construccions 12.000,00 

203 Arrendaments de maquinaria, instal'lacions i utillatge 14.000,00 

20300 Arrendaments de maquinaria, instal ' lacions i utillatge 14.000,00 

204 Arrendaments de material de transport 5.500,00 

20400 Arrendaments de material de transport 5.500.00 

208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 103.400,00 

20800 Arrendaments d'altre materials lIigats a les activitats culturals 103.400.00 

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 571.900,00 

212 Edificis i altres construecions 35.000,00 

21200 Edifieis i altres construccions 35.000,00 

213 Maquinaria, instal'lacions i estris 322.900,00 

21300 Manteniment d'instal ' lacions generals 168.900.00 

21301 Manteniment instal·lacions. Escales mecaniques 84.000,00 

21302 Altres contractes de manteniment instal ' lacions técniques i maquinaria 70.000,00 

216 Equipaments per a processos d'informació 214.000,00 

21600 Equips per a processos d'informació 214.000.00 

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.851.800,00 

220 Material d'oficina 52.400,00 

22000 Ordinari no invertariable - material d'oficina 24.000.00 

22001 Premsa. revistes, llibres i altres publicacions 21 .600.00 

22002 Material informatic no inventariable 6.800.00 

221 Subministraments 457.100,00 

22100 Energia eléctrica 279.500.00 

22101 Aigua 21 .200.00 

22102 Gas 55.300.00 

22111 Subministraments de recanvis de maquinaria. utillatge i elem. 21 .100.00 

22112 Subministraments de material electrónic. eléctric i de telee. 11.300.00 

22114 Subministraments de materials diversos per a les activitats 54.700.00 

22115 Subministraments audiovisuals 14.000,00 

222 Comunicacions 94.300,00 

22200 Comunicacions telefóniques 35.500.00 



Pressupost 2017 (expressal en euros) 

Despeses per article, concepte i subconcepte 
Import 

Art, Conc, Sube. Descripció Import article Import concepte subconcepte 

22201 Comunicaclons postal s 43.800,00 

22203 Comunicacions informatiques 15.000,00 

223 Transports 175.500,00 

22300 Transports 175.500,00 

224 Primes d'assegurances 89.800,00 

22401 Primes d'assegurances d'edificis 81 .000,00 

22403 Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals 8,800,00 

225 Tributs 120.000,00 

22502 Tributs de les entitats locals 120.000,00 

226 Despeses diverses 1.477.100,00 

22601 Atencions protocollaries i representatives 17.900,00 

22602 Publicitat i propaganda 313.000,00 

22603 Publicació en diaris oficial s 1,700,00 

22605 Publicacions de les activitats culturals 68.200,00 

22609 Activitats culturals - producció 763,500,00 

22610 Activitats culturals - producció externa 108.000,00 

22611 Compra de drets d'obres culturals 49.400,00 

22698 Viatges i dietes de personal extern 98.500,00 

22699 Altres des peses diverses 56.900,00 
227 Treballs realitzats per altres empreses 2.385.600,00 

22700 Neteja i acondicionament 255.000,00 

22701 Seguretat 510.000,00 

22707 Despeses en instal ' lacions de les activitats culturals 183,100,00 

22709 Informació i venda d'entrades 226.000,00 

22710 Vigilancia, visites a sales d'exposicions i atencions a visitants 133.200,00 

22711 Honoraris de participació en conferéncies i debats 61 .100,00 

22712 Comissariat i creació artfstica de les activitats culturals 154.800,00 

22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 52.700,00 

22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 123.100,00 

22715 Técnics en audiovisual s 218.600,00 

22716 Monitoratge i regidories 102.100,00 

22719 Honoraris de presentacions artistiques 47.500,00 

22799 Altres des peses de treballs realitzats per altres empr. i profeso 318.400,00 

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 20.600,00 

230 Dietes 4.100,00 

23010 Dietes personal directiu. 2.500,00 

23020 Dietes personal no directiu. 1.600,00 

231 Locomoció 16.500,00 

23110 Locomoció personal directiu 10.300,00 

23120 Locomoció personal no directiu. 6.200,00 

35 INTERESSOS DE DEMORA I AL TRES DESP. FINANCERES 2.000,00 

359 Altres des peses financeres 2.000,00 

35900 Altres despeses financeres 2 .000,00 

48 A FAMíUES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 65.300,00 

481 Premls, beques i pensions d'estudl Ilnvestigació 55.000,00 

48100 Beques 55.000,00 

489 Altres transferéncies 10.300,00 

48900 Aportació Fundació Raval 10,300,00 

63 REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNC.OP.DELS SERVEIS 333.400,00 

632 Edificls i altres construccions 314.400,00 

63200 Edificis i altres construccions 314.400,00 

633 Maquinaria, Instal'lacions técniques I estris 19.000,00 



Pressupost 2017 (expressal en euros) 

Despeses per article, concepte i subconcepte 
Import 

Art. Cone, Sube. Deseripeió Import article Import eoneepte subeoneepte 

63300 Maquinaria, Instal ' laeions téeniques i estris 19.000,00 

64 DES PESES EN INVERslONS DE CARÁCTER 1M MATERIAL 6.000,00 

640 Despeses en inversions de caracter immaterial 6.000,00 

64000 Inversions immaterials 6.000,00 

68 DEsPEsEs EN INVERslONS DE BÉNS PATRIMONIALS 146.500,00 

683 Maquinaria, InstaHacions tecniques i estris 35.000,00 

68300 Maquinaria, Instal ' laeions téeniques i estris 35000,00 

685 Mobiliari 27.000,00 

68500 Mobiliari 27.000,00 

686 Equips per a processos d'informaeió 84.500,00 

68600 Equips per a proeessos d'informaeió 84.500,00 
Total pressupost de des peses 10.361.800,00 10.361.800,00 10.361.800,00 



Pressupost 2017 per 
subprogrames 



Pressupost per subprogrames 2017 

33410 Coordinació d'exposicions 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítol " 
Total despeses 

22001 

22114 

22115 

22300 

22403 

22601 

22609 

22611 

22698 

22707 

22712 

22713 

22714 

22799 

DESPESES 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 

Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 

Subministraments audiovisuals 

Transports 

Primes d'assegurances lIigades a les activitats culturals 

Atencions protocol'laries i representatives 

Activitats culturals - producció 

Compra de drets d'obres culturals 

Viatges i dietes de personal extern 

Despeses en instal'lacions de les aclivitats culturals 

Comissarial i creació artística de les activitats culturals 

Disseny d'espais de les activitats cullurals 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Altres des peses de treballs realitzats per allres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

9.000,00 

32.000,00 

3.000,00 

175.500,00 

7.800,00 

5.000,00 

218.300,00 

8.400,00 

24.500,00 

183.100,00 

57.800,00 

49 .700,00 

7.000,00 

95.900,00 

877.000,00 
877.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33411 Itinerancies de les exposicions 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capitol 11 
Total despeses 

22609 
22611 
22712 
23010 

23110 

DESPESES 

Activitats culturals - producció 

Compra de drets d'obres culturals 

Comissariat i creació arlrstica de les activitats culturals 

Dietes personal directiu. 

Locomoció personal directiu. 

(expressat en euros) 

Import 

32.000,00 
12.500,00 

25.000,00 
1.800,00 
6.800,00 

78.100,00 
78.100,00 



Pressupost par subprogrames 2017 

33412 Activitats Culturals 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total des peses 

20800 
22001 

22609 
22610 
22611 

22698 
22699 
22712 
22713 

22714 
22715 

22716 
22719 

DESPESES 

Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 

Premsa, revistes, lIibres i altres publicacions 

Activitats culturals - producció 

Activitats culturals - producció externa 

Compra de drets d'obres culturals 

Viatges i dietes de personal extern 

Altres despeses diverses 

Comissariat i creació artlstica de les activitats cultural s 

Disseny d'espais de les activitats culturals 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Técnics en audiovisuals 

Monitoratge i regidories 

Honoraris de presentacions artistiques 

(expressat en euros) 

Import 

19.000,00 
4.500,00 

110.500,00 
86.000,00 

4.500,00 

12.000,00 
1.500,00 

14.000,00 

2.000,00 
3.500,00 
8.500,00 

22.500,00 
31.500,00 

320.000,00 
320.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33420 Debats 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total despeses 

20800 

22001 

22201 

22601 

22609 

22610 

22698 

22699 

22711 

22714 

22715 

22716 

22799 

23110 

23120 

DESPESES 

Arrendaments d'altre materials lIigats a les aclivitats culturals 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 

Comunicacions postals 

Atencions prolocol·taries i represenlatives 

Activilats culturals - producció 

Activitats culturals - producció externa 

Viatges i dietes de personal extern 

Allres des peses diverses 

Honoraris de participació en conferéncies i debats 

Revisions de textos, traduccions i subtilulals 

Técnics en audiovisuals 

Moniloratge i regidories 

Allres des peses de treballs realitzats per allres empreses i professionals 

Locomoció personal directiu. 

Locornoció personal no directiu. 

(expressat en euros) 

Import 

15.100,00 

3.400,00 

3.100,00 

4.200,00 

121.700,00 

12.000,00 

20.600,00 

5.400,00 

28.300,00 

26.300,00 

5.100,00 

4.000,00 

8.500,00 

500,00 

800,00 

259.000,00 
259.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33421 Servei Educatiu 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total des peses 

20800 

22001 

22609 

22699 

22710 

22714 

22716 

22799 

23120 

DESPESES 

Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 

Activitats culturals - producció 

Altres despeses diverses 

Vigiláncia, visites a sales d'exposicions i atencions a visitants 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Monitoratge i regidories 

Altres despeses de treballs realitzals per allres empreses i professionals 

Locomoció personal no directiu. 

(expressat en euros) 

Import 

500,00 

400,00 

71.800,00 

12.000,00 

133.200,00 

500,00 

1.500,00 

29.700,00 

400,00 

250.000,00 
250.000,00 



Pressupost per subprogramas 2017 

33430 Activitats Audiovisuals 
Organic Subconcepte Descripci6 

Total capítolll 
Total des peses 

22115 
22609 

22610 
22611 
22698 
22711 

22712 
22714 
22715 

22716 
22799 

DESPESES 

Subministraments audiovisuals 

Activitats culturals - producció 

Activitats culturals - producció externa 

Compra de drets d'obres culturals 

Viatges i dietes de personal extern 

Honoraris de participació en conferencies i debats 

Comissariat i creació artística de les activitats culturals 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Técnics en audiovisuals 

Monitoratge i regidories 

Altres despeses de treballs realitzats per allres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

6.000,00 
51.500,00 

10.000,00 
14.000,00 

2.000,00 

2.000,00 
58.000,00 
11.500,00 

13.000,00 
7.800,00 
4.200,00 

180.000,00 
180.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33431 Recursos audiovisuals 
Organic Subconcepte Descripció 

20800 
22115 

1 22715 

21600 
Total capítolll 
Total des peses 

DESPESES 

Arrendaments d'altre materials lIigats a les activitats culturals 

Subministraments audiovisuals 

Técnics en audiovisuals 

Equips per a processos d'informació 

(expressat en euros) 

Import 

15.000,00 
5.000,00 

150.000,00 

5.000.00 
175.000,00 

175.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33432 CCCB lab 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítol 11 
Total des peses 

20800 
22001 

22403 
22601 
22609 
22611 

22698 
22699 
22711 

22713 
22714 
22715 

22716 
22719 

23020 
23120 

DESPESES 

Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 

Premsa, revistes, lIibres i altres publicacions 

Primes d'assegurances lligades a les activitats culturals 

Atencions protocol'laries i representatives 

Activitats culturals - producció 

Compra de drets d'obres culturals 

Viatges i dietes de personal extern 

Altres des peses diverses 

Honoraris de participació en conferéncies i debats 

Disseny d'espais de les activitats culturals 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Técnics en audiovisuals 

Monitoratge i regidories 

Honoraris de presentacions artfstiques 

Dietes personal no directiu. 

Locomoció personal no directiu. 

(expressa! en euros) 

Import 

53.800,00 

1.300,00 
1.000,00 
1.200,00 

117.700,00 

10.000,00 
39.400,00 
10.000,00 

30.800,00 
1.000,00 

41.400,00 

4.100,00 
11.300,00 
16.000,00 

300,00 
700,00 

340.000,00 
340.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33440 Publicitat 
Organic Subconcepte Descripció 

22602 
22699 
22714 

23020 
1 23120 

Total capítol " 
Total des peses 

DESPESES 

Publicitat i propaganda 

Altres des peses diverses 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Dietes personal no directiu. 

Locomoció personal no directiu. 

(expressat en euros) 

Import 

294.000,00 
500,00 

5.000,00 
1.000,00 
2.500,00 

303.000,00 
303.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33441 Publicacions 
Organic Subconcepte Descripci6 

Total capítol 11 
Total des peses 

22605 
22714 
22799 

DESPESES 

Publicacions de les activitals cullurals 

Revisions de textos, Iraduccions i sublilulals 

Altres despeses de Ireballs realitzals per allres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

64.000,00 
5.000,00 
7.000,00 

76.000,00 
76.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33442 Premsa, Web i Xarxes 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total des peses 

22001 

22609 

22714 

22799 

DESPESES 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 

Activitats culturals - producció 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Altres des peses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

3.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

15.000,00 

78.000,00 
78.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33443 Públics 
Organic Subconcepte Descripci6 

Total capitol 11 
Total des peses 

22602 
21600 

22709 
22799 

DESPESES 

Publicilal i propaganda 

Equips per a processos d'inforrnació 

Informació i venda d'enlrades 

Allres des peses de Ireballs realilzals per allres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

9.000,00 
4.000,00 

226.000,00 

13.000.00 
252.000,00 

252.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33450 Recursos Humans 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítoll 

Total capítol IV 
Total despeses 

10100 

13000 
13100 
15000 
15100 

16000 
16200 
16201 

16204 
16205 

48100 

DESPESES 

Retribucions bésiques personal directiu 

Retribucions básiques personal laboral 

Retribucions básiques personal laboral temporal 

Productivitat del personal laboral 

Gratificacions per serveis extraordinaris 

Seguretat Social 

Formació i perfeccionament del personal 

Dietes 

Acció social 

Assegurances 

Beques 

(expressat en euros) 

Import 

290.800,00 
2.787.300,00 

12.000,00 

184.600,00 
4.500,00 

880.000,00 
10.000,00 
30.200,00 

28.300,00 
1.700,00 

4.229.400,00 
55.000,00 

55.000,00 
4.284.400,00 



Prassupost per subprogramas 2017 

33451 Administració 
Organic Subconcepte Descripció 

20200 
20400 

22000 
22201 
22401 

22502 
22601 
22603 

22605 
22699 
22714 

22799 
23010 
23020 

23110 
1 23120 

Total capítolll 
1 35900 

Total capítollll 
48900 

Total capítol IV 
63200 

63300 
64000 

68300 
68500 
68600 

Total capítol VI 
Total des peses 

DESPESES 

Arrendaments d'edificis i altres construccions 

Arrendaments de material de transport 

Ordinari no invertariable - material d'oficina 

Comunicacions postals 

Primes d'assegurances d'edificis 

Tributs de les entitats locals 

Atencions protocol'laries i representatives 

Publicació en diaris oficials 

Publicacions de les activitats culturals 

Altres des peses diverses 

Revisions de textos, traduccions i subtitulats 

Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 

Dietes personal directiu. 

Dietes personal no directiu. 

Locomoció personal directiu. 

Locomoció personal no directiu. 

Despeses financeres 

Aportació "To! Raval" 

Edificis i construccions 

Maquinaria , Instal'lacions técniques i estris 

Inversions immaterials 

Maquinaria, Instal'lacions técniques i estris 

Mobiliari 

Equips per a processos d'informació 

(expressat en euros) 

Import 

12.000,00 
5.500,00 

24.000,00 
40.700,00 
81.000,00 

120.000,00 
3.500,00 
1.700,00 

4.200,00 
16.500,00 

2.900,00 

86.100,00 
700,00 
300,00 

3.000,00 
1.800,00 

403.900,00 
2.000,00 

2.000,00 
10.300,00 

10.300,00 
53.000,00 

280.400,00 
6.000,00 

35.000,00 
27.000,00 
84.500,00 

485.900,00 
902.100,00 



Pressupost per subprogramas 2017 

33452 Sistemes 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total des peses 

20300 

21600 

22002 

22200 

22203 

DESPESES 

Arrendaments de maquinaria, instal'lacions i utillatge 

Equips per a processos d'informació 

Material informatic no inventariable 

Comunicacions telefóniques 

Comunicacions informatiques 

(expressaL en euros) 

Import 

14.000,00 

205.000,00 

6.800,00 

35.500,00 

15.000,00 
276.300,00 

276.300,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33453 Recursos externs 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítol 11 
Total des peses 

22601 
22602 
22699 
22716 
22799 

DESPESES 

Atencions protocol'laries i representatives 

Publicitat i propaganda 

Altres des peses diverses 

Monitoratge i regidories 

Altres des peses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

4.000,00 

10.000,00 
3.000,00 

55.000,00 
4.000,00 

76.000,00 
76.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33454 Producció 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total despeses 

22112 

22114 

22715 

22799 

DESPESES 

Subministraments de material electrónic, eléctric i de telecomunicacions 

Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 

Técnics en audiovisuals 

Altres despeses de Ireballs realilzats per altres empreses i professionals 

(expressat en euros) 

Import 

5.650,00 

22.700,00 

37.900,00 

55.000.00 

121.250,00 
121.250,00 



Pressupost per subprogrames 2017 

33455 Manteniment 
Organic Subconcepte Descripció 

Total capítolll 
Total despeses 

21200 
21300 
21301 
21302 

22100 
22101 
22102 
22111 

22112 
22699 

DESPESES 

Edificis i altres construccions 

Manteniment d'instaHacions generals 

Manteniment instal·lacions. Escales mecaniques 

Altres contractes de manteniment instal·lacions técniques i maquinaria 

Energia eléctrica 

Aigua 

Gas 

Subministraments de recanvis de maquinaria, utillatge i elements de transl 

Subministraments de material electr6nic, eléctric i de telecomunicacions 

Altres des peses diverses 

(expressat en euros) 

Import 

35.000,00 
168.900,00 

84.000,00 
70.000,00 

279.500,00 
21 .200,00 

55.300,00 
21.100,00 

5.650,00 

8.000,00 
748.650,00 

748.650,00 



Pressupost per subprogrames 2017 (expressat en euros) 

33456 Seguretat 
Organic Subconcepte Descripció Import 

DESPESES 

22701 Seguretat 510.000,00 
Total capítol 11 510.000,00 
Total despeses 510.000,00 



Pressupost per subprogrames 2017 (expressat en euros) 

33457 Neteja 
Organic Subconcepte Descripció Import 

DESPESES 

22700 Neteja i acondicionament 255.000.00 
Total capítolll 255.000,00 
Total despeses 255.000,00 



PRESSUPOST EXERCICI2017. RESUM DE LES INVERSIONS 

Partida/ 
Projecte Descripció 

63300 Substitució del nucli ascensors. Fase 1. substitució deis ascensors destinats al públic 
general. 

2017/asc/1 Substitució del nucli ascensors 
63200 Canvi. sistemes de portes de vidre accés Hall, principal punt d'entrada de visitants 

malenals. 
2017/edif/1 Millores en I'edifici 

64000 Software orientat a la generació i geslió de dades de I'edifici utilitzant programari dinamic 
de modelatge d'edificis en tres dimensions i en temps real. 

2017/sales/1 Millores i adequacions de les instal-lacions a les sales d'exposicions 

68500 Vitrines expositives adaptades per a la itinerancia 

63300 Substitució focus sales exposlclons per un sistema d'il ' luminació per tecnologia Led 
(d'acord amb la directiva 2009/125/CE). Projecte d'eficiemcia energetica. 

68300 Dispositius i pantalles associats a les exposicions produ"ldes I'any 2017. 

68300 Renovació d'equipaments audiovisuals fixes a'l'edifici CCCB. 

2017/act/1 Millores equipament per exposicions i activitats culturals 

68600 SISI~ma modular d'emmagatzematge alternatiu a les cabines renovació parcial de 
servldors. 

68600 Equipament informatlc. 

Financ;ament 

Diputació de Ajuntament 
2.017 Barcelona de Barcelona 

261.400,00 261.400,00 

261 .400,00 261.400,00 

35.000,00 35.000,00 

35.000,00 35.000,00 

6 .000,00 6.000,00 

6.000,00 6.000,00 

27.000,00 27.000,00 

19.000,00 19.000,00 

3.000,00 3.000,00 

30.000,00 30.000,00 

79.000,00 79.000,00 

74.500,00 37.500,00 37.000,00 

10.000,00 10.000,00 
2017/gra1/1 Pla de sistemes 84.500,00 47.500,00 

68300 Oblig~c~ons establertes per la nova lIei seguretat privada 4/2014 a museus sales 
exposlclons . 

63200 Adaptació de I'edifici a la normativa de seguretat per a obtenir la IIicencia definitiva. 

2017/gra1/2 Pla de Seguretat 
TOTAL INVERSIONS 

CCCB CentredeC!-lI~ra Contemporanla 
de Barcelona 

2.000,00 2.000,00 

18.000,00 18.000,00 

20.000,00 20.000,00 
485.900,00 448.900,00 37.000,00 

LA PRESIDENTA, cee 
1A4(S:\J\A~ . 

Sg. Mercé Conesa i Pagés 

..... "Iba 
hi ... .., • ...ma 
.¡~ Baraelena 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL 
"CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÁNIA DE BARCELONA. 
CASA DE CARITAT" PER A L'EXERCICI2017 

rírOL 1. NORMES GENERALS 

CAP TOl 1.- mbit d'aplicació i vigencia 

Base 1.- Objecte i regim juridic 
1. Les presents bases s'estableixen a I'empara d'all6 que disposa I'article 165.1 del text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, i I'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb 
I'objecte d'adaptar les disposicions generals en materia pressupostaria a I'organització i 
circumstancies del Centre de Cultura Contemporania, en endavant CCCB. 

2. El marc legal pel qual es regiran les bases esta constiturt per: 
• El títol VI "Pressupost i des pesa pública" del TRLRHL, articles del 162 al 223 ambdós 

inclosos. 
• El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capitol I del titol VI 

del TRLRHL. 
• La Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 

financera i modificacions posteriors 
• El Reial Decret 1463/2007, de 28 de desembre, que aprova el reglament aplicable als 

ens locals en materia d'estabilitat pressupostaria. 
• L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis 

pressupostos de les entitats locals. 
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que se aprova la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local. 
• Els vigents Estatuts del Consorcio 

Base 2.- Ámbit d'aplicació 
Les presents bases seran d'aplicació a I'execució del pressupost del Consorci del "Centre de Cultura 
Contemporania de Barcelona" 

Base 3.- El sector públic 
Als efectes previstos a la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, el consorci s'entén integrat dins del sector públic de la Diputació de Barcelona. 

CCCB Centre de Cultura 
Contemporania 
de Barcelona 



El CCCB, com a entitat integrada dintre del sector públic de la Oiputació de Barcelona, té I'obligació de 
subministrar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació requerida als efectes de 
verificar I'acompliment deis objectius d'estabilitat pressupostaria i límit d'endeutament, així com de la regla 
de la despesa, tot d'acord amb l'Ordre HAP/2015/2012, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014 així com la 
resta d'informació establerta en I'esmentada normativa. Tot i que I'avaluació del compliment de les regles 
fiscals es realitza de forma consolidada, els ens que integren el sector públic hauran d'acomplir els 
esmentats objectius de forma individualitzada 

Així mateix, el Consorci haura de remetre cópia de la liquídació del pressupost al Ministeri d'Hisenda i 
Admínistracions Públiques i a la Oirecció General Oirecció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment de I'establert a I'article 193.5 del TRLRHL. 

Base 4.- Vigencia 
1. Aquestes bases tindran la mateixa vigencia que el pressupost. 
2. En cas de prórroga del pressupost, regiran així mateix durant el període de prórroga. 

Base 5.- Contingut de les bases 
1. Les presents bases presenten el contingut mínim a qué es refereix I'article 9.2 del Reial Oecret 

500/1990. 
2. Així mateix s'hi recullen, aquelles materies d'obligatória regulació segons les disposicions legals 

vigents, com també les que s'han considerat necessaríes per a una correcta gestió, al temps que 
s'estableixen les prevencions oportunes per a la realització de les despeses i recaptació deis 
recursos. 

CAPITOl 2.- Informació a trametre als órgans de govern i a la direcció 

Base 6.- Informació a trametre al Consell General. 
1. O'acord amb I'art. 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 

per Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, la Intervenció donara compte a cada sessió del 
Consell General deis estat d'execució del pressupost que confeccionara trimestralment per la 
seva remissió a fa Oiputació de Barcelona, com a entítat matriu del sector públic al qual pertany 
el Consorci i als 6rgans de govern externo Oe la mateixa manera donara compte del moviment de 
la tresoreria per operacions pressupostaries i de la situació deis comptes a la data de I'últim dia 
del darrer mes venyut. 

2. Anualment la Intervenció donara compte de I'informe en que s'avaluara el compliment de la 
normativa en matéria de morositat, d'acord amb alió previst a I'article 12.2 de la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable de factures en 
el sector públic. 

Base 7.- Informació a trametre a la Direcció general i a la Gerencia. 
La direcció financera del Consorci confeccionara trimestralment els estats de situació del 
pressupost, per aplícacíons i conceptes pressupostaris, així com uns estats financers fins a la 
data, els quals degudament informats s'elevaran a la Oirecció General i a la Geréncia. 

CCCB CentredeC~I~ra Contemporama 
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CAP TOL 3.- DE LA COMPTABILlTAT. NORMES GENERALS 

Base 8.- Normativa aplicable 
La comptabilització deis pressupostos, la seva execució i la seva liquidació es regira per la instrucció del 
model normal de comptabilitat local aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre (en endavant ICAl), i per la normativa contemplada a la Base 1 en 
els aspectes que li siguin d'aplicació. 

Base 9.- Actes i operacions a comptabilitzar 
l'administració del Consorci podra comptabilitzar directament tots els actes i operacions de caracter 
administratiu, civil i mercantil amb repercussió financera, patrimonial o econ6mica en general que han de 
tenir el seu reflex en la comptabilitat del consorci. 

Base 10.- Comptabilitat i gestió económica 
la gestió econ6mic pressupostaria de les despeses i els ingressos així com la seva comptabilització es 
realitzara mitjancant sistemes i aplicacions informatiques incorporades en I'anomenat SICAlWIN. 

Base 11.- Finalitats de la comptabilitat 
la comptabilitat haura de permetre el compliment de les següents finalitats: 

a) Subministrar la informació econ6mica i financera que sigui necessaria per a la pressa de 
decisions, tant d'ordre polític com de gestió. 

b) Facilitar informació per determinar el cost i rendiment deis serveis públics. 
c) Proporcionar les dades necessaris per la formació i retiment del Compte General, així com deis 

comptes, estats i documents que hagin d'elaborar-se remetre's als 6rgans de control externo 
d) Possibilitar I'exercici deis controls de legalitat, financer i d'eficacia. 
e) Facilitar les dades i la resta d'antecedents que siguin necessaris per confeccionar els comptes 

nacionals de les unitats que composen el sector públic de les Administracions Públiques. 
f) Facilitar la informació necessaria per la confecció d'estadístiques econ6mico-financeres per 

part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
g) Subministrar informació útil per a altres destinataris, com associacions i institucions, empreses i 

ciutadania en general. 

Base 12.- Criteris d'aplicació comptable de les provisions d'insolvimcies 
En aplicació del principi de prudencia, s'estimara un deteriorament de valor a la fi de I'exercici 
pressupostari en funció deis imports pendents de cobrament, tant pressupostaris com no pressupostaris, 
el qual s'aplicara al compte 490 "Deteriorament de valor de credits". Aquest import minorara el romanent 
¡¡quid de tresoreria disponible del Consorcio 
El deteriorament de valor deis saldos pendents de cobrament s'aplicaran a tots aquells saldos 
pressupostaris d'exercicis tancats, i als de caracter no pressupostari, excepte aquells que corresponguin a 
qualsevol administració pública. Els percentatges de deteriorament mínims seran els que s'indiquen a 
continuació: 
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Antiguitat deis credits 

Els drets pendents de cobrament liquidats dintre deis pressupostos deis 25% 
dos exercicis (n-1 i n-2) al que correspon la liquidació (any n) , es 
minoraran, com a mínim en un 
Els drets pendents de cobrament liquidats dintre deis pressupostos de 50% 

I'exercici n-3, es minoraran, com a mínim, en un 

Els drets pendents de cobrament liquidats dintre deis pressupostos deis 75% 
exercicis n-4 i n-5, es minoraran, com a mínim, en un 

Els drets pendents de cobrament liquidats dintre deis pressupostos deis 100% 
exercicis n-6 i anteriors, es minoraran en un 

Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s'aplicaran als saldos deutors pressupostaris 
en funció de la seva antiguitat, independentment deis capítols pressupostaris als quals corresponguin. No 
obstant, si un saldo determinat d'import significatiu es considera de difícil cobrament, es podra 
comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma separada de I'estimació 
global pels percentatges abans assenyalats. Els saldos deutors de caracter no pressupostari es dotaran 
en un percentatge de deteriorament del 100 %. 

Base 13.- Criteris d'aplicació comptable de les operacions d'inici i fi d'exercici 

1. Inventari i amortitzacions: El Consorci vetllara per disposar d'un inventari de béns i drets amb 
el detall individualitzat deis diversos elements de I'immobilitzat que té enregistrats a la seva 
comptabilitat, tot d'acord amb la legislació patrimonial. 

El béns integrats en I'immobilitzat material i immaterial del Consorci s'amortitzaran segons els 
termes establerts als criteris de valoració de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració 
Local, en el seu apartat 7, 

2. Periodificacions: A final de I'exercici i a I'objecte de registrar les des peses i els ingressos 
produ'lts en funció del corrent real deis béns i serveis que els mateixos representen i no en funció 
del corrent monetari o financer derivat deis mateixos, es realitzaran en la comptabilitat financera 
els assentaments comptables necessaris per tal de reflectir els ajustaments escaients. 

En particular caldra realitzar aquest ajust en els següents casos: 
• Despeses financeres, donat que el seu meritament de manera habitual no coincideix amb 

I'any natural. 
• Despeses no financeres amb meritament diferent del criteri de reconeixement aplicat 

pressupostariament. 

3. Provisions: Les provisions constitueixen aquelles obligacions futures, de tipus legal, contractual 
o implícites, en les que hi ha una probabilitat estimada igualo superior al 50% que esdevinguin 
realment. A la fi de cada exercici, en base a informes deIs centres gestors corresponents , la 
Intervenció avaluara els possibles riscos que ha de fer front el consorci, I'estimació de la 
probabilitat del seu esdeveniment, així com una estimació de la seva quantia. 
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Així mateix, s'avaluaran els possibles actius o passius contingents, quan s'estimin drets o 
obligacions futurs, respectivament, amb una probabilitat que esdevinguin realment inferior al 50% 
i superior al 20%. Tant els actius com els passius contingents no es reflectiran en la comptabilitat 
del Consorci peró s'informaran de forma detallada en la Memória del Compte General. 

TíTOL 11. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 

CAP rOL 1.- Crédits inicials 

Base 14.- Credits inicials 
1. Són crédits inicials els assignats a cada aplicació pressupostaria en el pressupost del Consorci 

aprovat definitivament, d'acord amb I'article 8.1 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals. Els crédits inicials del 
pressupost del consorci ascendeixen a un import de 10.361.800 euros. 

2. El crédit definitiu vigent en cada moment, vindra determinat pel crédit inicial augmentat o 
disminu'it com a conseqüéncia de modificacions pressupostaries. 

CAP TOl 2.- Estructura pressupostária i vinculació jurídica 

Base 15.- Estructura pressupostaria 
1. D'acord amb la Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis 

pressupostos de les entitats locals: 
a. Respecte la classificació per programes, els crédits inclosos a I'estat de des peses s'han 

c1assificat a I'area de despesa 3, política de despesa 33, programa 334, "Promoció 
cultural". Respecte la c1assificació económica es fa distingint: Capltol , Article, Concepte 
i Subconcepte. 

b. Les previsions de I'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capitol, Article, 
Concepte i Subconcepte. 

Base 16.- Vinculacions jurídiques 
1. Els nivells de vinculació de les aplicacions pressupostaries sera a nivell de capltol respecte a la 

c1assificació económica: 
a. Classificació organica: 1 dígit. 
b. Classificació per programes de despesa: 4 dígits (programa de despesa). 
c. Classificació económica: 1 dígit (capitol). 

2. Les excepcions a la regla general són les següents: 

a. Les subvencions recollides nominativament al pressupost, tant per a operacions 
corrents (capítol 4) com per a operacions de capital (capítol 7), el nivell de vinculació 
sera la própia aplicació pressupostaria. 

b. Els crédits generats per la incorporació de romanents podran utilitzar crédit de la bossa 
de vinculació peró no podran cedir-ne. 
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c. L'increment de la des pesa provinent d'una generació de crédit no ampliara la 
consignació de la bossa de vinculació. 

d. En els crédits declarats ampliables, la vinculació jurídica s'estableix a nivell d'aplicació 
pressupostaria 

3. El control comptable de les despeses es fara sobre les aplicacions pressupostaries i el fiscal 
sobre el nivell de vinculació. 

4. Es podran crear noves aplicacions pressupostaries sense aprovar una modificació del 
pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent. 

CAP TOL 3.- Modificacions de pressupost. 

Base 17.- Consideracions generals. 
1. Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la 

qual s'haura d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar 
nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors. 

2. Les modificacions del pressupost, com a regla general, seran aprovades pel Consell General del 
Consorci, de conformitat amb el que disposen els articles 172 a 182 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de marc;: pel qual s'aprova el text refós de la Llei 39/1988 i els articles 34 a 51 del RD 
500/1990, salvat els casos de les ampliacions de crédit, transferéncies de crédit dintre del mateix 
grup de programa, generació de crédits per ingressos i incorporació de romanents de crédits, 
que es regularan pels procediments establerts en aquestes bases. 

3. Les modificacions del pressupost que no siguin competéncia del Consell General seran 
executives des del moment de la seva aprovació i no precisaran exposició al públic. Tots els 
expedients de modificació de crédits hauran des ser informats préviament per la Intervenció. 

4. Mitjanc;:ant transferéncia de crédits, generació de crédits, o incorporació de romanents de crédits 
es podra augmentar la consignació de les aplicacions pressupostaries existents en el pressupost 
o crear-ne aplicacions noves. 

5. En qualsevol cas, per donar curs a una proposta de modificació de crédit es requerira acreditar, 
com a mínim, els extrems següents: 

a. Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació 
b. Destinació específica de la nova consignació 
C. Si es coneixen o se'n proposen, quins són els recursos que I'han de financ;:ar. 
d. Impossibilitat d'ajornar la despesa a I'exercici següent. 

6. La comptabilització de les modificacions del pressupost s'efectuara a partir del moment en qué 
esdevinguin executives. 

Base 18.- Credits extraordinaris i suplements de credit 
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1. Són crédits extraordinaris aquelles modificacions del pressupost mitjanQant les quals s'assigna 
crédit per realitzar una despesa específica i determinada, no considerada inicialment, que no es 
pot demorar a I'exercici següent. 

2. Són suplements de crédit les modificacions del pressupost mitjanQant les quals s'assigna crédit 
per real itzar una despesa específica i determinada, quan el crédit previst resulta insuficient i no 
pot ser objecte d'ampliació. 

3. L'expedient de modificació del pressupost consistent en crédits extraordinaris o suplements de 
crédit s'haura d'acompanyar d'una memoria justificativa amb el contingut previst a I'art. 37.2 del 
RD 500/1990. 

S'hauran de tenir en compte les següents regles: 
a. Es poden finanQar mitjanQant el romanent líquid de tresoreria , nous o majors ingressos, 

anul'lacions o baixes de crédit i operacions de crédit. 
b. El calcul del romanent liquid de tresoreria es fara segons el resultat de la liquidació de 

I'exercici anterior, tenint en compte la part del romanent que correspongui a despeses 
amb finanQament afectat. 

c. Només es podran utilitzar com fons de finanQament de les modificacions de crédit els 
nous o majors ingressos en algun concepte del pressupost quan s'acrediti que la resta 
deis ingressos venen efectuant-se amb normalitat, salvat que els majors ingressos 
tinguin caracter finalista. 

4. L'aprovació deis expedients de concessió de crédits extraordinaris o de suplements de crédits 
correspondra al Consell General. 

Base 19.- Transferencies de credit 

1. Transferéncia de crédit és aquella modificació del pressupost de despeses mitjanQant la qual, 
sense alterar-ne la quantia total, s'imputa I'import total o parcial d'un crédit a altres aplicacions 
pressupostaries amb diferent vinculació jurídica. 

2. Les transferéncies de crédit resten subjectes a les limitacions establertes en I'article 41 del Reial 
Decret 500/1990, com ara que no es poden minorar els crédits incrementats per incorporació de 
romanents, suplements de crédit, Uo transferéncies positives, ni es poden incrementar els crédits 
pressupostaris que previament havien estat objecte de transferencies negatives. 

3. L'organ competent per a I'aprovació de les transferencies de crédit que s'efectu'ln entre diferents 
capítols de la classificació economica sera el Director General del consorcio Les restants 
transferencies hauran de ser aprovades pel Consell General amb el mateix procediment que se 
segueix per I'aprovació del pressupost, a excepció en que les altes i baixes afectin a crédits del 
Capitoll . 

Base 20.- Generació de credits. 
1. Es podran generar credit en I'estat de despeses per la realització d'ingressos de naturalesa no 

tributaria derivats de les operacions previstes a I'art. 181 del TRLRHL: 
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a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació, provinents de persones físiques o 
jurídiques, per financ;:ar juntament amb el Consorci, despeses que per la seva 
naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius. 

b) Alienacions de béns del Consorcio 
c) Prestació de serveis . 
d) Reemborsament de préstecs. 
e) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb carrec al pressupost 

corrent, quant la reposició de crédit en la correlativa partida pressupostaria. 

2. En I'expedient de modificació per generacions de crédit s'haura d'acreditar el compliment deis 
requisits establerts a I'art. 44 del RD 500/1990 i que els ingressos previstos al pressupost vinguin 
efectuant-se amb normalitat, lIevat d'aquells que tinguin caracter finalista. 

3. Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació a favor del Consorci o quan s'hagi 
recaptat algun deis ingressos descrits en el punt 1, en una quantia superior a la que preveu el 
pressupost, s'ha d'avaluar si els crédits disponibles a les aplicacions corresponents de I'estat de 
despeses són suficients per financ;:ar I'increment de despesa que es preveu que es necessitara 
en el desenvolupament de les activitats generadores de I'ingrés. 

4. Quan la generació de crédit per alienació de vehicles o de béns mobles es destini a la reposició 
d'altres béns de la mateixa naturalesa es podra tramitar el mateix expedient d'alienació del bé, la 
generació de credit i I'adquisició del nou bé, corresponent a I'aprovació de I'expedient, i per tant, 
la generació de crédit, a I'órgan competent per la realització de la des pesa. En els altres casos 
de generació de crédits per alienació de béns sera competent I'órgan que ho sigui per autoritzar 
I'alienació. 

5. L'órgan competent per a I'aprovació de les generacions de credit sera el Director General del 
consorcio 

Base 21.- Incorporació de romanents de credit. 

1. La incorporació de romanents de credit es regira pel que disposen els articles 182 de I'esmentat 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marc;: i 47 i 48 de RD 500/1990. 

2. La incorporació es comptabilitzara com augments de credits del pressupost corrent i s'efectuara 
un cop aprovada la liquidació del pressupost de I'exercici anterior. 

3. Es podra tramitar abans de la liquidació la incorporació de romanents financ;:ats amb ingressos 
afectats. També es podran incorporar abans de la liquidació els romanents de crédits financ;:ats 
amb ingressos generals que corresponguin a compromisos ja adquirits o a despeses urgents; , i 
previ informe de la Intervenció delegada, la qual comprovara I'existencia deis corresponents 
recursos financers, i quedara autoritzada a efectuar les retencions de credit necessaries per 
garantir I'equilibri pressupostari. 

4. En qualsevol cas, la incorporació de romanents estara condicionada al fet que estiguin vigents 
els terminis d'execució i/o justificació de la despesa a incorporar, i en cas de ser necessari, 
requeriré I'aprovació previa o simultania de la seva prórroga. 

5. Durant el mes de gener, i amb referencia a I'exercici anterior, la Direcció Financera ha d'elaborar 
un estat que comprengui: 
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a. Els saldos de disposicions de despesa, a carrec deis quals no s'ha procedit al 
reconeixement d'obligacions. 

b. Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crédits disponibles en les 
aplicacions afectades per expedients de concessió de crédits extraordinaris, suplements de 
crédit i transferéncies de crédits, aprovats durant el darrer trimestre. 

c. Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crédits disponibles en les 
aplicacions destinades a finan9ar compromisos de des peses degudament adquirits en 
exercicis anteriors, 

d. Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crédits disponibles en el 
capitol VI. 

e. Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crédits disponibles en 
aplicacions correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats. 

6. El susdit estat s'ha de sotmetre a informe de la Geréncia per tal que formuli proposta raonada 
d'incorporació de romanents, que caldra acompanyar amb projectes o documents acreditatius de 
la certesa en I'execució de I'actuació corresponent alllarg de I'exerdci. 

7. Els romanents de crédit s'incorporaran al pressupost amb el mateix subprograma, i el mateix 
concepte económic, en que apareguin en el pressupost de I'exercici anterior. 

8. L'órgan competent per aprovar la incorporació de romanents sera el Director General. 

Base 22.- Baixes per anuHació. 

1. Les baixes per anul ' lació són les modificacions del pressupost de des peses que suposen una 
disminució total o parcial en els crédits assignats a una aplicació pressupostaria. 

2. L'expedient de modificació del pressupost consistent en una baixa per anul ' lació haura 
d'incorporar la indicació de qué la reducció no pertorba el servei afectat, en compliment d'alló 
previst a I'article 50 del Reial Oecret 500/1990. 

3. L'órgan competent per a la seva aprovació és el Consell General. 

TíTOL 111. GESTIÓ DE LA DESPESA 

CAP TOl 1.- Fases de la despesa. 

Base 23.- Consideracions generals. 
1. La gestió del pressupost de despeses es dura a terme mitjan9ant les fases de retenció de crédit 

(RC) (opcional), autorització de despesa (A), disposició o compromis de des pesa (O), 
reconeixement d'obligacions (O), ordenadó de pagaments (P) i pagament efectiu. 

2. La tramitació de qualsevol fase de despesa haura de ser: 
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• Iniciada per I'administració utilitzant el document comptable adequat, vetllant per tal que 
existeix crédit pressupostari suficient i que el proposat és I'adient a la naturalesa de la 
despesa. 

• Proposada pel Gerent, o el responsable del crédit afectat. 
• Aprovada per I'órgan competent en cada cas, d'acord amb les competéncies previstes en 

els Estatuts vigents. 

Es tramitaran en forma analoga les propostes d'anul'lació o modificació de qualsevol fase de la 
despesa. 

En qualsevol cas, respecte als circuits de gestió i aprovació de la des pesa s'estara al que el 
Centre determini als Procediments de Gestió de la Despesa, I'aprovació deis quals correspondra 
al Director General. En particular, en aquest document es determinara la gestió digital que haura 
de seguir-se per a I'aprovació de qualsevol despesa. 

Base 24.- Principi d'anualitat pressupostaria. 

1. D'acord amb el principi de temporalitat, amb carrec als crédits de I'estat de despeses de cada 
pressupost només poden contreure's obligacions derivad es de despeses que es realitzin en I'any 
natural del propi exercici pressupostari. . 

2. El Director General podra aprovar el reconeixement d'obligacions de crédits d'exercicis anteriors, 
sempre i quan existeixi consignació pressupostaria, en cas contrari I'aprovació correspondra al 
Consell General. 

3. Malgrat el que es disposa en I'apartat 14.1 s'aplicaran als crédits del pressupost vigent en el 
moment del seu reconeixement les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb carrec a aquest pressupost. 

b) Les derivades de compromisos validament adquirits en exercicis anteriors. 
c) Els corresponents a subministraments d'aigua, electricitat, gas i altres serveis mesurats 

per comptador, quan I'obligació de pagament neixi en aquest exercici. 
d) Els crédits reconeguts de conformitat amb I'article 60.2 del RD 500/1990, inclosos 

aquells que corresponguin a despeses realitzades en exercicis anteriors. 
e) Els interessos creditors produrts en I'exercici anterior per comptes oberts pel Consorci, 

quan el seu venciment es produeixi en el present exercici. 

4. Els documents comptables que recullen les fases de la gestió del pressupost, es tramitaran 
adequadament i es conservaran en el seu arxiu. 

5. Els documents comptables podran tenir caracter plurianual i multiaplicació, segons que 
afectin a més d'un exercici, més d'una aplicació ito a més d'un creditor. 

6. D'acord amb els principis d'especialitat i limitació, els crédits per despeses s'han de destinar 
exclusivament a la finalitat específica pel qual hagin estat autoritzats, tenint caracter limitatiu i 
vinculant. 
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Base 25.- Retencions de credit. 

1. Abans d'una modificació de credit per transferencia, caldra efectuar una retenció de credit, a fi de 
reservar la consignació pressupostaria corresponent. Aquesta retenció de credit sera opcional en 
el cas de la tramitació de despeses. 

2. Es podran efectuar les tramitacions de les retencions de credit en aquells casos que 
correspongui, sense necessitat de cap acte administratiu al marge del document comptable. 

Base 26.- Autoritzacions i disposicions de des pesa. 

1. Quan s'hagi de dur a terme una des pesa determinada per una quantia certa o aproximada, 
caldra reservar el credit corresponent. Aquesta reserva es fara mitjanc;:ant una autorització de 
despesa. 

2. Quan s'hagin d'efectuar despeses, previa o simultaniament aprovades, per un import determinat, 
es tramitara una disposició o compromís de despesa. Aquest acte administratiu té rellevancia 
jurídica respecte de tercers, i vincula a la realització d'una despesa concreta i determinada tant 
en la seva quantia com en les condicions d'execució de la despesa. 

Base 27.- Competencies per I'autorització i disposició de des peses. 
1. Correspon al Consell General del Consorci: 

a) Aprovar i disposar les des peses plurianuals amb una durada superior a quatre anys. 

2. Correspon al Consell General: 

a) Adquirir i alienar béns i exercir les competencies com a 6rgan de contractació en els sup6sits 
en que el valor deis béns o la quantia del contracte, IVA excl6s, excedeixin del 20 % deis 
recursos ordinaris del pressupost del Consorcio 

3. Correspon al Director General del Consorci: 

a) Adquirir i alienar béns i exercir les competencies com a 6rgan de contractació en els sup6sits 
en que el valor deis béns o la quantia del contracte, IVA excl6s no excedeixin del 20 % deis 
recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

b) Aprovar convenis amb altres entitats, donant compte al Consell General qua n el seu import 
superi el 20 % deis recursos ordinaris del pressupost del Consorcio 

4. Les competencies en els articles anteriors abasten a I'aprovació de I'expedient de contractació, la 
deis seus plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, i I'adjudicació, així 
com I'autorització i disposició de les despeses corresponents. 

Base 28.- Reconeixement d'obligacions. 

1. Es competencia del Director General del Consorci el reconeixement i liquidació de les 
obligacions que corresponguin a compromisos validament adquirits, salvat que hi hagin 
reparaments per part de la Intervenció, en aquest cas s'aplicara I'article 217 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 

2. Es podra efectuar el reconeixement de les obligacions en relacions globals. 

3. Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents justificatius 
corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants) conformats pel cap 
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del servei gestor, o cap de la secció o cap d'unitat vinculat amb el projecte i execució de la 
despesa. 

4. Fent ús del que previst a I'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrónica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, el consorci exclou de 
I'obligació de facturació electrónica als prove"idors en les cas que les seves factures no superin 
individualment els 5.000 euros. 

5. Les factures s'hauran de presentar obligatóriament al Registre del Consorci, en el cas de 
presentar-se en suport paper , d'acord a I'assenyalat a I'apartat anterior o través de la plataforma 
electrónica habilitada a tal efecte, en la resta deis casos. 

6. No es precisara un acte administratiu d'autorització o disposició, quedant facultats els caps de 
serveis per realitzar directament les despeses, quan es tracti de despeses del capítol 2 i 6 que no 
ultrapassin la quantitat de 18.000,00€ anuals sense IVA, o de 50.000,00€ anuals sense IVA quan 
es tracti d'obres per a un mateix prove"idor. Aquests límits no regiran per als subministraments 
d'aigua, electricitat o gas, ni en altres casos justificats que autoritzi el Director General. Les 
corresponents factures es tramitaran mitjanc;;ant documents ADO, si la naturales a de la despesa 
ho permet, que hauran de ser préviament conformades pel cap del servei gestor. 

Aquesta possibilitat no és aplicable als contractes que tinguin per objecte la redacció i direcció de 
projectes, assessorament o qualsevol altre prestació de caracter predominantment intel·lectual, i 
en els que contenen condicions o prescripcions especifiques d'execució o de seguretat i salut, ja 
sigui perqué I'objecte ho requereix o perqué el centre gestor ho considera convenient, sigui quin 
sigui el seu importo 

7. En el cas de despeses per contractació d'adquisició de bens o serveis que no ultrapassin els 
18.000 euros peró que si superin els 3.000 euros sera aconsellable sempre que sigui possible 
sol , licitar tres propostes a diferents empreses. En particular per les des peses següents: 

• Les imputades a aplicacions pressupostaries del capítol 6 de despeses 
• Les d'adquisicions de subministraments contingudes al capítol 2 (aplicacions pels 

conceptes 212,213,216 i 221). 

El Director General podra suspendre la facultat deis caps de servei contemplada a I'apartat 6é quan ho 
consideri convenient. 

Base 29.- Documents no subjectes a aprovació. 

No precisaran aprovació (salvat que per la Intervenció s'hagi formulat nota de reparaments o 
observacions) els següents documents de gestió pressupostaria: 

a) Els documents RC. 
b) Els documents A o AD per contractes de tracte successiu aprovats en exercicis anteriors, quan 

no existeixi variació de preus, o quan les variacions corresponguin a preus subjectes a 
autorització administrativa, a variacions de I'IPC o altres fórmules matematiques previstes en el 
contracte que no permetin cap discrecionalitat ni presentin cap dubte o a variacions del tipus de 
I'IVA no dedu"ible. 

c) Els documents A, D o AD per despeses derivades d'operacions de crédit concertades 
anteriorment. 

d) Els documents A, D o AD amb carrec a romanents de crédits incorporats quan reprodueixin la 
situació comptable d'aquells crédits a I'efectuar-se la liquidació de I'exercici anterior. 

e) Els documents de rectificació per anul ' lar saldos sobrants d'una fase quan s'aprovi definitivament 
la següent. 
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f) Les devolucions de fiances provisionals als que no hagin resultat adjudicataris del contracte o als 
adjudicataris que hagin constiturt independentment la totalitat de la fianya definitiva. 

Base 30.- Ordenació de pagaments. 
1. Un cop reconeguda una obligació, I'ordenador de pagaments expedira la corresponent ordre de 

pagament. 

2. Les relacions d'ordres de pagaments amb carrec a la Tresoreria del Consorci hauran de ser 
previament intervingudes per la Intervenció. 

3. En I'ordenació de pagaments s'haura de respectar la prioritat, per aquest ordre, de les des peses 
de personal i de les obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors. 

4. tgualment, i malgrat el que es disposa en el paragraf anterior, es podra donar preferencia als 
següents pagaments: 

a. Que tinguin caracter d'urgencia. 
b. Quan la manca de pagament pugui suposar I'obligació de satisfer interessos de demora. 
c. Quan corresponguin a despeses de caracter foryós i obligatori. 
d. Tots els pagaments d'import inferior a la quantitat que determini I'ordenador. 

5. Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del 
Consorci es podra efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentara mitjanyant 
ingressos i pagaments en formalització. 

Base 31.- Acumulació de fases. 
1. Un mateix acte administratiu pot abastar les fases A i D d'execució del pressupost de despeses 

en els suposits següents: 
a. Contractes menors previstos en la base 38. 
b. Contractes complementaris (sempre que la seva execució es confir al contractista del 

contracte principal). 
c. Procediments negociats que per raons tecniques, artistiques o relacionades amb drets 

d'exclusiva només es puguin encomanar a un únic empresari. 
d. Contractació centralitzada, en els suposits previstos en la normativa d'aplicació. 
e. Contractes que siguin conseqüencia de I'atorgament d'un ajut de suport técnic o en 

especie (i que es tramitin conjuntament i simultaniament amb la seva concessió) . 
f. Contractes derivats d'acord marco 
g. Subvencions directes. 
h. Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa d'aplicació. 

2. Es poden acumular les fases A, O i O d'execució del pressupost de despeses en els supósits 
següents: 

a. Contractes menors previstos en la base 38. 
b. Contractes derivats d'acord marco 
c. Nómina del personal. 
d. Prestacions socials del personal que es paguin a un tercer. 
e. Pagaments a compte de les quotes a la Seguretat Social del personal. 
f. L'aplicació pressupostaria deis justificants satisfets mitjanyant bestreta de caixa fixa, 
g. Els pagaments a becaris. 
h. Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa d'aplicació. 

3. L'órgan competent per aprovar una des pesa amb acumulació de fases sera el que ho sigui per la 
darrera fase acumulada. 

4. L'ordenació de pagaments i el pagament efectiu seran objecte, en tot cas, de tramitació 
independent. 

CCCB Centre de Cultura 
Contemporania 
de Baroelona 



CAP rOL 2.- Tramitaeió de les despeses. 

Base 32.- Despeses eorrents. 
Les despeses es tramitaran mitjanc;:ant els corresponents documents de gestió pressupostaria, que 
podran acompanyar a propostes independents o bé servir ells mateixos com proposta. 

Base 33.- Modifieaeió de la plantilla i de la relaeió de lIoes de treball 
1. S'entén per plantilla el conjunt de lIocs de treball amb dotació pressupostaria. En aplicació del previst a 
I'article 90 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de regim local i I'article 126 del reial decret legislatiu 
781/1986, de 19 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en materia de 
regim local, la plantilla s'aprova conjuntament amb el pressupost. 

2. La plantilla compren totes les places dotades pressupostariament, ja estiguin ocupades o vacants, 
agrupades segons corresponguin a personal laboral o d'alta direcció, classificades categories. 

3. La plantilla aprovada podra ser modificada al lIarg de I'exercici amb les limitacions que s'estableixin en 
els preceptes basics de les Lleis de pressupostos generals de l'Estat i altra normativa d'analoga 
vinculació. 

Base 34.- Gestió de la nómina 
1. L'aprovació de la plantilla i de la relació de lIocs de treball pel Consell General del Consorci es 
considera un acte assimilat a I'autorització de la des pesa en concepte de retribucions basiques i 
complementaries. 

2. La justificació de les retribucions del personal es realitzara a traves de les nomines mensuals, que es 
tramitaran mitjanc;:ant document comptable ADO a efectes d'ordenació de pagaments. 

3. Conjuntament amb les operacions comptables justificatives de les nomines s'hi adjuntara una proposta 
de pagament signada pels responsables corresponents on es manifestara que les nomines han estat 
confeccionad es d'acord amb la normativa vigent i en aplicació deis acords corporatius, que el personal 
inclos en la nómina ha prestat els serveis que es retribueixen, i que les variacions retributives produ'ides 
en les respectives nomines estan emparades en les corresponents resolucions administratives adoptades 
per órgan competent. 

4. Per raons de cost i eficacia, els deutes del personal que no puguin ser recuperables mitjanc;:ant reten ció 
a la nomina ates que I'empleat ha deixat de percebre retribucions en haver causat baixa a la plantilla , es 
donaran de baixa quan el seu import sigui inferior a 10 €. 

Base 35.- Despeses financeres. 
1. Pel que fa a les despeses financeres (capítol 111 i IX) caldra tenir en compte les següents 

consideracions: 
a) Caldra justificar que els interessos i amortitzacions carregats directament en compte 

s'ajusten als quadres d'amortització o contractes. 
b) Les despeses financeres es justificaran amb les factures o documents bancaris de 

carrec corresponents. 
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e) En els pagaments en moneda estrangera hi figurara la documentació que justifiqui 
I'equivalencia en euros. 

2. L'organ competent per a I'aprovació de les despeses financeres sera el Director General del 
Consorcio 

Base 36.- Despeses d'inversió. 
1. Els subministraments inventaria bies s'imputaran al capítol 6, sempre que tinguin una vida útil 

previsible superior a un exercici, i s'ajustin al que estableix la normativa vigent. 

2. S'imputaran al capítol 2 aquelles des peses de manteniment i reposició deis béns i instal ' lacions, 
encara que siguin de quantia important, quan tinguin com a finalitat mantenir I'estat inicial deis 
mateixos. 

3. L'autorització de despeses de primer establiment es condiciona a la possibilitat d'atendre les 
obligacions de caracter permanent i les de funcionament que aquestes inversions comportin. En 
cada cas caldra tenir en compte I'informe previ de la Intervenció. 

Base 37.- Programes i Convenis de col-laboració amb altres ens. 

1. El consorci podra signar convenis de col ' laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com 
a fórmula de gestió de qualsevol de les seves competencies, lIevat que el seu objecte estigui 
inelos en els contractes regulats al text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

La formalització de convenis ha de millorar I'eficiencia de la gestió pública, facilitar la utilització 
conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a I'exercici d'activitats d'utilitat pública i complir la 
legislació d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

A tal efecte sera necessari que el corresponent expedient incorpori una memoria 
justificativa on s'analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte economic i el caracter no 
contractual de I'activitat en qüestió. 

2 La seva tramitació es fara de conformitat amb allo previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
regim jurídic del sector púb/ic i la Llei 2612010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

3. Els convenis de col'laboració hauran de tenir per objecte el desenvolupament material 
de projectes i/o activitats inclosos dins I'ambit de competencies i interessos propis 
parts signants, i la consecució de finalitats d'interes comú. 

conjunt 
de les 

En ells es nomenaran organs col ·legiats de seguiment i/o direcció integrats per representants de 
les entitats signataries. 

4. Els convenis han de tenir una durada determinada que no pot ser superior a quatre anys. 

En qualsevol moment abans de la finalització d'aquest termini es podra acordar la seva prorroga 
de forma expressa per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 

5. Entre les obligacions de les parts s'hi podran ineloure previsions de caracter economic per al 
finan¡;;ament del projecte i/o activitat, i es podra preveure que el compliment deis objectius de 
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col ' laboració previstos així com I'adequada aplicació deis fons económics a la se va consecució, 
es verifiqui mitjancant un informe emés per I'órgan de seguiment i/o direcció, o bé mitjancant un 
informe técnic d'una de les parts, on consti la conformitat de les altres parts. En qualsevol deis 
dos casos, aquests informes incorporaran informació económica suficient que permeti identificar 
les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de I'actuació. 

6. Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser financerament sostenibles, i els 
que els subscriguin han de tenir capacitat per finan9ar els assumits durant la vigéncia del 
convenio 

En el text deis convenis que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions económiques que 
se'n derivin, i s'haura de fer constar la seva aplicació pressupostaria. Així mateix, en el cas 
d'aquells convenis que comportin pagaments a les própies entitats amb qui es subscrigui el 
conveni, s'haura de preveure la forma i termini de pagament, així com el termini de justificació i 
els justificants que caldra adjuntar. En cap cas es podra avancar financament per part del 
Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi Conveni. 

Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants no poden ser 
superiors a les despeses derivades de I'execució del conveni. 

7. Els convenis subscrits els compromisos económics deis quals superin els 600.000 euros, 
s'hauran de remetre electrónicament a la Sindicatura de Comptes. 

Així mateix també s'hauran de comunicar les modificacions, prórrogues o variacions de terminis, 
alteració deis imports deis compromisos económics assumits i I'extinció deis convenis indicats. 

8. Cal tenir present que els convenis en qué la participació del Consorci es limiti únicament a 
efectuar una aportació económica, i no existeixi contraprestació del seu beneficiari, tindran la 
considera ció de subvencions per concessió directa. 

9. La competencia per aprovar convenis de col'laboració correspondra a I'órgan que 
s'estableixi en els Estatuts o delegacions de competencies. 

10. La modificació de les obligacions pactades en un conveni requenra, amb caracter general, 
I'aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda. 

11. La formalització de convenis no alterara I'aplicació pressupostaria que correspongui segons la 
naturalesa de la despesa. 

CAPITOL 3.- Normes de contractació administrativa 

Base 38.- Consideracions generals. 
1. D'acord amb RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la L/ei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i d'altra normativa aplicable, les contractacions per 
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imports superiors als establerts en la legislació referida per als contractes menors es realitzaran 
per procediment negociat o obert, previa pro posta del Cap del Servei gestor on constara I'objecte 
del contracte, el pressupost de licitació i les especificacions tecniques exigides per a la 
contractació del servei, subministrament o obra que es convocara. 

2. Per a la utilització del procediment d'urgencia, caldra adjuntar a la proposta referida un informe 
raonat, emes pel Cap del Servei corresponent, deis motius de la tramitació urgent de I'expedien!. 

Base 39.- Contractes menors. 
Tindran la consideració de contractes menors, tots aquells I'import deis quals sense IVA no superi els 
límits següents: 

a) Per als contractes d'obres .... .... .. ............. ... .. .... .......... .. ..... .... ..... ... ........ .. 50.000,00€ 
b) Per als contractes de subministraments ...... .. ..... .. .. .. .. ........ .... .. ............ .. . 18.000,00€ 
c) Per als contractes de serveis ... ............................... .... .... .............. .. ... ...... 18.000,00€ 
d) Per als contractes privats i administratius especials ........................ .. ..... 18.000,00€ 

Per a I'aplicació i desplegament d'aquest capítol s'estara al que disposa la TRlCSP i la restant normativa 
aplicable, així com les disposicions que dicti l'Organ de Contractació del CCCB competen!. En el cas que, 
en el decurs de I'exercici , es modifiqués la TRlCSP, es consideraran modificades en el mateix sentit les 
presents bases. 

En aquells contractes en que no sigui possible tramitar la operació ADO abans del 31 de desembre en no 
disposar de la factura, sempre que sigui possible caldra tramitar una operació AD a I'efecte de garantir 
I'existencia de credit en I'exercici següent, juntament amb una proposta de resolució aprovatória que 
podra tenir caracter individual o col ·lectiu. 

Base 40.- Fraccionament de la contractació. 
1. No es podra fraccionar I'objecte del contracte d'acord amb I'article 86.2 de la TRlCSP. 

2. No es podran efectuar contractes menors de serveis amb persones físiques de manera reiterada, 
els quals puguin donar lIoc a una relació laboral encoberta. 

CAP TOl 4.- Despeses amb finam;ament afectat. 

Base 41.- Despeses amb finan!;ament afectat. 
les des peses amb finan<;:ament afectat hauran de ser objecte necessariament d'un seguiment com a 
projecte de despesa o d'inversió. 

CAP TOl 5.- Despeses plurianuals. 

Base 42.- Despeses plurianuals. 
1. les despeses plurianuals es regiran pel que disposen els articles 79 a 88 del RO 500/1990. 

2. l'autorització i la disposició de des peses plurianuals corresponen als órgans competents , d'acord 
amb el que regula la base 17. 

3. En els casos en que existeixi la consignació en el pressupost corrent per a la realització de la 
totalitat de la despesa i el termini d'execució d'aquesta no sigui superior a un any, peró que, 
degut al moment de I'adjudicació o disposició de la despesa, s'hagi d'acabar d'executar en 
I'exercici següent, la competencia d'autorització i disposició es considerara delegada en favor de 
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I'organ que hagués estat competent en el cas d'haver-se executat tota la despesa dintre de 
I'exercici. Analoga delegació es considerara efectuada en el cas de subvencions concedides en 
I'exercici amb carrec al pressupost corrent pero que es puguin justificar i fer efectives en exercicis 
posteriors. 

CAP TOl 6.- Despeses d'exercicis futurs. 

Base 43.- Despeses d'exercicis futurs. 
1. Es podran autoritzar i disposar despeses que s'hagin d'executar íntegrament en exercicis futurs, 

sempre i quan, en el corresponent acte administratiu, consti expressament que I'efectivitat de la 
despesa queda supeditada a la condició suspensiva que hi hagi en pressupost el corresponent 
credit. 

2. L'autorització i la disposició de despeses d'exercicis futurs corresponen als organs competents, 
d'acord amb el que regula la base 17, en funció del tipus de despesa i del seu importo 

CAP TOl 7.- Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. 

Base 44.- Consideracions generals. 
1. Les bestretes de caixa fixa i les ordres de pagament a justificar es regularan per la normativa que 

al respecte dicti el Director General del Consorcio 

2. Queda prohibit fraccionar un mateix pagament, aplicant una part a bestretes de caixa fixa i una 
altra a manaments a justificar. 

Base 45.- Bestretes de caixa fixa. 
1. Les bestretes es lI iuraran a I'habilitat extrapressupostariament per un import maxim de VINT-I-

CINC MIL EUROS (25.000,OO€). 

2. Els habilitats hauran de presentar una justificació estat de comptes de les bestretes que 
gestionin amb periodicitat, mínim, trimestral. 

3. Les aprovacions deis documents ADO que suposin I'aplicació pressupostaria de fons de 
bestretes de caixa fixa s'efectuara posteriorment una vegada hagin estats fiscalitzats. 

Base 46.- Pagaments a justificar. 

1. Quan es tracti de despeses o pagaments esporadics es podra lIiurar un manament a justificar, 
amb carrec a la corresponent aplicació pressupostaria, aixo com quan no es pugui acompanyar 
el document justificatiu de I'obligació en el moment de la sortida de fons de Tresoreria o bé quan 
siguin pagaments a realitzar fora de la seu del Consorci que no es puguin efectuar per 
transferencia bancaria. 

Així mateix, es podran tramitar pel sistema de Iliuraments a justificar, els pagaments de catxets a 
artistes o de minutes a conferenciants quan aquests hagin de percebre els honoraris coincidint 
amb les seves actuacions o presentacions. 

El termini de justificació no podra excedir de noranta dies, salvat casos excepcionals i justificats a 
judici del Director Genera l. 
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Quan es tracti d'atencions periOdiques o repetitives, els fons "a justificar" tindran carckter de 
bestretes de caixa fixa. 

2. L'habilitat, d'acord amb les seves necessitats de tresoreria, proposara que els documents ADO 
de justificació siguin o no amb reposició de fons . Així mateix el Director General podra decidir 
que s'augmenti o es disminueixi la quantia deis fons IIiurats a justificar. 

TíTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS 

CAP TOL 1. Fases de I'ingrés. 

Base 47.- Compromís d'ingrés. 
Quan es tingui coneixement que el Consorci ha de rebre d'una entitat o persona, pública o privada, un 
ingrés per finanyar les seves activitats, es podra tramitar un compromís d'ingrés. 

Base 48.- Reconeixement de drets. 
1. Quan el Consorci tingui dret a cobrar una quantitat, ja sigui derivada d'un tribut o preu públic, 

d'una aportació de tercers, d'una alienació de béns o d'una operació de crédit, caldra reconéixer 
el dret. 

2. El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondra al Director 
General. 

Base 49.- AnuHació de drets. 
Els actes administratius d'anul ' lació, modificació o baixa de drets reconeguts correspondra al mateix 
organ que els hagi aprovat. 

Base 50.- Ingrés o recaptació. 
El cobrament o recaptació deis ingressos del Consorci es faran sempre en comptes restringits 
d'ingressos. 

Base 51.- Devolució d'ingressos indeguts. 
En els casos que sigui procedent efectuar una devolució d'ingressos indeguts, caldra tramitar el 
corresponent acord o resolució i aprovar la devolució. 

Base 52.- Rectificacions de saldos pendents d'exercicis tancats. 
Quan es detecti un error en els saldos pendents de drets reconeguts d'exercicis tancats, es tramitara 
I'aprovació de la corresponent modificació de drets, que sera competéncia del Director Genera l. Tota 
rectificació haura d'anar acompanyada de la corresponent documentació justificativa. 

CAP TOL 2. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. 

Base 53.- Gestió de taxes i preus públics. 
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L Les taxes i preus públics es podran gestionar per autoliquidació o bé per liquidacions d'ingrés 
directe d'acord amb les ordenances fiscals i normativa reguladora propia de cada exacció. 

2. L'organ competent per aprovar les liquidacions de taxes i preus públics sera el Director General o 
persona en qui delegui. 

3. Els cobraments de les taxes i preus públics que portin a terme els diferents serveis, establiments 
o dependen cíes degudament autoritzats, hauran de ser ingressats en comptes restringits 
d'ingressos. 

4. La recaptació en període de constrenyiment deis preus públics s'iniciara I'endema de 
I'acabament del període de pagament voluntarí. L'inici d'aquest període comporta I'acreditament 
del recarrec del 20% i deis interessos de demora, computats sobre la quota liquidada. Els 
interessos de demora s'aplicaran al tipus d'interés de demora fixat per la Llei de Pressupostos de 
l'Estat per a cada un deis exercicís durant els quals s'estén el període de demora. 

TíTOL V. TRESORERIA 

CAPITOL 1. Operatoria de funcionament. 

Base 54.- Instruments de la tresoreria 
D'acord amb el que disposa I'article 197 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, el diposit i moviment de cabals 
es realitzara mitjanyant comptes operatius d'ingressos i pagaments, oberts a nom del Consorci a les 
caixes d'estalvis o entitats bancaries que la Direcció General determiní. 

Base 55.- Disposició de fons. 
Els xecs, ordres de transferencia i tota la documentació bancaria per disposar deis fons seran signats 
conjuntament per I'ordenador de pagaments, I'interventor delegat i per la tresorera, o persones que 
legalment les substitueixin. 

Base 56.- Terminis de pagament. 
Amb caracter general, s'aplicaran els terminis establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s'estableixen mesures de IIuita contra la morositat en les operacions comercials i la se va modificació en el 
Reial Decret Llei 4/2013. 

Base 57.- Operatoria de pagament. 
1. El procediment de pagaments, cessions de credits i endossos, acreditació de personalitat i 

representacíó es regira pel que disposen les presents bases i, en alió no regulat per aquestes, 
per la normativa aplicable complementaria que dicti la Diputació de Barcelona. 

En tot cas se seguiran els següents criteris: a) per produir efectes enfront del Consorci les 
cessions de credits hauran de ser notificades fefaentment, b) Només produiran efectes enfront 
del Consorcí les cessions de credits realment existents en el moment de la cessió, c) L'efectivitat 
enfront del Consorcí de la cessió de credits quedara condicionada al reconeixement per aquesta 
de la corresponent obligació i d) La Seccíó Económica deis Serveis Administratius prendra raó de 
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les cessions de credits fefaentment notificades que corresponguin a obligacions reconegudes i 
liquidades i les anotara en elllibre-registre que es portara a I'efecte. 

2. Els anomenats contracte de factoring només seran admissibles d'acord amb la nova regulació de 
la Disposició addicional tercera de la Llei 1/1999, de 5 de gener, reguladora de les entitats de 
capital risc i de les seves entitats gestores, feta per la disposició final tercera de la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector públic. 

Base 58.- Mitjans de pagament. 
La Tresoreria utilitzara normalment un sistema de pagament per transferencia bancaria, si bé queden 
autoritzats subsidiariament la resta de sistemes de pagament existents en el mercat financer en cada 
moment. 

Base 59.- Mitjans de cobrament. 
1. Els cobrament es faran normalment en diner de curs legal, xec o transferencia bancaria en 

comptes restringits d'ingressos del Consorcio Així mateix s'admetra qualsevol altre sistema de 
cobrament autoritzat pel Director General. 

2. Les quantitats que recaptin els serveis, establiments o dependencies expressament autoritzats 
hauran de ser ingressades en els comptes restringits de recaptació que hi hagin o es cre'!n a tal 
fi, i quedaran fora de la disponibilitat del servei, establiment o dependencia que gestioni I'ingrés. 

3. Quan un creditor tingui deutes ven~uts amb el Consorci es podra efectuar d'ofici la corresponent 
compensació, que s'efectuara sense moviment de fons . 

Base 60.- Principi de caixa única. 
S'aplicara el principi de caixa única establert per I'article 194 i 196.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
inclos en el cas d'ingressos afectats, comptabilitzant-se els moviments de Tresoreria d'acord amb la 
Instrucció de Comptabilitat. 

CAP rOL 2.- Operacions financeres 

Base 61.- Operacions de tresoreria i credit. 
1. Operacions de tresoreria: Correspondra a la Presidenta del Consorci concertar les operacions de 

tresoreria. 

2. Operacions de credit: Correspon al Consell General I'aprovació d'operacions de crédit que 
excedeixin del 10% deis recursos ordinaris del pressupost i al Presidenta les no reservades al 
Consell General. 

Base 62.- Altres operacions financeres. 
1. Per rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria, i segons el que disposa I'article 199 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, s'autoritza genéricament al Director General per col, locar els 
esmentats excedents a través de les entitats financeres on el Consorci tingui obert un compte 
operatiu, en funció de les disponibilitats de fons i criteris de major rendibilitat i seguretat, a 
proposta de la Tresoreria i previ informe de la Intervenci6, i ordenara la inversió mitjan~ant escrit 
adre~at a I'entitat financera afectada. 
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CAP TaL 3. Habilitacions. 

Base 63.- Habilitacions. 
1. La Tresoreria podra proposar el nomenament de persones habilitades per efectuar pagaments, 

quan les circumstancies d'ubicació o especificitat així ho facin convenient. Tots els nomenaments 
seran competencia del Director General, previ informe de la Intervenció General. 

2. Els habilitats podran efectuar els pagaments pels quals hagin estat autoritzats, mitjanc;:ant els 
comptes restringits de pagaments que s'estableixin. 

CAP TaL 4.- Garantíes í díposíts. 

Base 64.- Ingrés de garanties i diposits. 
La Tresoreria gestionara I'ingrés de totes les garanties i dipósits que es presentin davant el Consorci, ja 
siguin en avalo en metal· lic. Les garanties en metal'lic s'hauran de presentar a la Tresoreria o bé 
mitjanc;:ant ingrés en un compte restringit d'ingressos del Consorci. 

Base 65.- Devolució de garanties i diposits. 
S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avals bancaris i de valors en dipósits sense 
necessitat d'ordenació expressa, essent suficient I'acte administratiu de cancel ' lació de la garantia o de 
devolució del dipósit. 

La devolució es tramitara mitjanc;:ant el corresponent document comptable, intervingut per la Intervenció 
acompanyat del trasllat del corresponent acte administratiu de cancel'lació o devolució. 

TíTOL VI. CONTROL I FISCALlTZACIÓ 

CAP TaL 1.- DISPOSICIONS GENERALS 

Base 66.- Model de control intern 
1. El control intern de la gestió económica del consorci s'efectuara per la Interventora General de la 

Diputació de Barcelona o funcionari en qui delegui, en la triple accepció de funció interventora, 
control financer i control d'eficacia, de conformitat amb el que disposa I'article 213 del TRLRHL. 

2. La funció interventora tindra per objecte fiscalitzar els actes del Consorci que comportin el 
reconeixement i la liquidació de drets i obligacions de contingut económic, els ingressos i 
pagaments que se'n derivin, la recaptació, inversió i aplicació, en general, deis cabals públics 
administrats, amb la finalitat de verificar que la gestió s'ajusta a les disposicions normatives 
aplicables a cada caso 

El Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, adoptara el model de fiscalització que adopti 
la própia Diputació, essent per aquest exercici el de la fiscalització previa limitada, la qual 
s'estendra a tots els actes i expedients amb efectes económics. 

Aquesta fiscalització previa sera completada amb la realització del control financer mitjanc;:ant 
auditoria de regularitat. 
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En relació als ingressos el control previ quedara substitu"it per la pressa de raó en comptabilitat. 

3. El control financer té per finalitat comprovar el funcionament en I'aspecte econ6mico-financer de 
les activitats del CCCB. Aquest control tindra per objecte informar sobre I'adequada presentació 
de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del 
grau d'eficacia i eficiencia en la consecució deis objectius previstos. 

El control financer es fara per procediments d'auditoria, d'acord amb les normes d'auditoria del 
sector públic i de manera supletoria les Normes Tecniques d'Auditoria del "Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas" depenent del "Ministerio de Economia y Competitividad". 

Base 67.- Objectius del control 
El control regulat en aquest capitol té com objectius: 

a. Verificar el compliment de la normativa que resulta de I'aplicació a la gestió objecte del control. 
b. Verificar I'adequat registre i comptabilització de les operacions realitzades i el seu fidel i regular 

reflex en els comptes i estats que, de conformitat amb les disposicions aplicables, hagi de formar 
cadascun deis 6rgans. 

c. Avaluar que I'activitat i els procediments objecte de control es realitzen d'acord amb els principis 
de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos a la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

CAP TOL 2.- FUNCI INTERVENTORA 

Base 68.- Contingut de la funció interventora 
L'exercici de la funció interventora comprendra: 

a. La intervenció crítica o previa de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o 
obligacions de contingut econ6mic o moviment de fons i valors 

b. La intervenció formal de I'ordenació del pagament 
c. La intervenció material del pagament 
d. La intervenció i comprovació material de les inversions i de I'aplicació de les subvencions 

La funció interventora s'efectuara sobre els extrems essencials que per cada tipologia d'expedient 
s'estableix a les Instruccions de procediments de control de la Diputació de Barcelona. 

Base 69.- Fiscalització d'ingressos 
El control previ d'ingressos quedara substitun per la presa de raó en comptabilitat. 

No obstant, caldra I'emissió de I'informe que s'hagi d'emetre respecte al plec de condicions economico-
administratives quan I'ingrés es generi en virtut d'una relació de caracter contractual, o de qualsevol altre 
informe que sigui preceptiu d'acord amb la normativa vigent. 

Base 70.- Omissió de la fiscalització 
1. En els sup6sits en els que, segons les disposicions aplicables, la funció interventora fos 

preceptiva i s'hagués omes, no es podra reconeixer I'obligació, ni tramitar el pagament, ni 
intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es corregeixi I'omissió esmentada en els 
termes previstos en aquesta base. 

2. En els esmentats suposits sera preceptiva I'emissió d'un informe de la Intervenció delegada que 
es re metra a I'organ que hagués dictat I'acord o resolució sense fiscalització previa. Aquest 
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informe, que no tindra naturalesa de fiscalització, posara de manifest com a mínim els següents 
extrems: 

a. Les infraccions de I'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest d'haver-se 
sotmes I'expedient a intervenció previa en el moment oportú. 

b. Les prestacions que s'hagin realitzat com a conseqüencia del corresponent acte. 
c. La procedencia de la revisió deis actes dictats amb infracció de I'ordenament. 
d. L'existencia de credit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents. 

3. En cas que la Intervenció delegada no consideri necessaria la revisió, 1'6rgan que va aprovar 
I'acte dictara una resolució d'esmena del tramit de fiscalització previa. 
En cas que la consideri procedent la revisió, 1'6rgan que va dictar I'acte informara sobre la 
procedéncia de la convalidació o de la revisió de I'acte. 

4. La resolució definitiva sobre la convalidació o la revisió de I'acte dictat sense fiscalització previa 
correspondra a 1'6rgan analeg que segons I'article 217 del TRLRHL sigui competent per resoldre 
les discrepancies amb el control efectuat per la Intervenció. D'acord amb els articles 9 i 14 deis 
Estatuts del Consorci, aquests 6rgans seran el Consell General i la Presidenta del Consorci, 
lIevat els sup6sits de competéncies reservades als 6rgans de govern de la Diputació de 
Barcelona previstes a I'article 30 deis Estatuts. 

Base 71.- Procediment de fiscalització. 
1. En els expedients sotmesos a la funció interventora, I'examen i I'informe de la Interven ció ha de 

ser I'últim deis que s'hagin de produir necessariament a I'expedient, de manera que, amb 
posterioritat, només calgui sotmetre la proposta a I'aprovació de 1'6rgan competent. 

2. Si es considera que I'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, el seu informe 
favorable es fara constar miljanc;:ant signatura de la Intervenció delegada, al peu del decret o 
dictamen sense cap altre esment o motivació. 

3. D'acord amb el previst als articles 172 i 175 del RD 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídíc de les Entitats Locals, els gestors estaran obligats 
a complir tots els tramits i a formalitzar tots els documents que exige ix la normativa vigent. La 
signatura de les propostes per part deis seus responsables, comportara I'adequació deis 
expedients a les disposicions legals o reglamentaries en que es fonamenti el seu criteri. 

Base 72.- Reparaments 
1. Quan 1'6rgan interventor estigui en desacord amb el fons o amb la forma deis actes, documents o 

expedients examinats, efectuara els reparaments per escrit abans de I'adopció de I'acord o 
resolució. 

El reparament suspendra la tramitació de I'expedient en els sup6sits previstos en I'article 216.2 
del TRLRHL. 

2. Quan 1'6rgan a qui es dirigeixi el reparament I'accepti, haura de corregir les deficiencies 
observades i remetre de nou les actuacions a la Intervenció delegada. 
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Quan I'órgan a qui es dirigeixi el reparament no I'accepti, plantejara a la Intervenció la 
discrepancia, la qual haura de ser necessariament motivada amb referencia als preceptes legals 
en els quals se sustenti el seu criteri. La discrepancia sera resolta pel Consell General o la 
Presidenta del consorcio 

Base 73.- Observacions 
L'órgan interventor podra formular les observacions complementaries que consideri adients, les quals no 
produiran en cap cas efectes suspensius en la tramitació deis expedients corresponents. 

CAPITOL 3.- CONTROL FINANCER 

Base 74.- Contingut del control financer 
1. El control financer tindra per objecte comprovar el funcionament del CCCB en I'aspecte 

económic-financer, informar sobre I'adequada presentació de la informació financera , i verificar el 
compliment de les normes i procediments que siguin d'aplicació. 

2. Com a resultat del control efectuat s'haura d'emetre informe escrit en el que es faci constar les 
observacions i conclusions que es dedueixin de I'esmentat control. El control s'exercira per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona amb I'abast que determini el Pla Anual 
d'Actuacions de Control, i en el seu desenvolupament se seguiran les previsions contingudes a 
les Instruccions sobre procediments de control de la Diputació de Barcelona. 

TíTOL VII. TANCAMENT DE L'EXERCICI 

CAP TOl 1.- OPERACIONS PRESSUPOSTARIES 

Base 75.- Normes reguladores 
El tancament del pressupost de I'exercici s'efectuara d'acord amb les instruccions que es dictin i amb 
subjecció a la normativa vigent en materia de regim local. 

Base 76.- CanceHació de saldos d'autoritzacions i disposicions 
D'acord amb I'article 92.1 del Reial Decret 500/1990, totes les propostes de despesa que no estiguin en 
fase O (obligacions reconegudes) a 31 de desembre, seran anul ' lades automaticament. 

Base 77.- Dates limit de tramitació d'operacions 
La tramitació de propostes de cadascuna de les fases de despesa i de qualssevol altres operacions de 
gestió del pressupost hauran de tramitar-se dins deis terminis maxims que es determinin en les 
instruccions de tancament de I'exercici. 
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A I'objecte de garantir una coherencia entre les liquidacions del pressupost del consorci i de la Diputació 
de Barcelona caldra verificar, abans del tancament de I'exercici, que els imports pagats i pendents de 
pagament de la Diputació coincideixin amb els imports cobrats i pendents de cobrament del consorci. 

CAP TOL 2,- LlQUIDACIO DEL PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 

Base 78.- Liquidació del Pressupost 
1. Un cop finalitzat I'exercici pressupostari, i abans del dia 1 de marg, s'elaborara la liquidació del 

pressupost d'acord amb alió que preveu el TRlRHl, el Reial Decret 500/1990, i la ICAl. 

2. la Liquidació sera aprovada per la Presidenta del CCCB, i se'n donara compte al Consell 
General en la primera sessió que celebri . 

3. En base als estats comptables de la liquidació, la Intervenció General avaluara I'acompliment de 
les regles fiscals segons els termes establerts per la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. El seu calcul es realitzara individualment 
per a cadascuna de les entitats que integren el sector públic de la corporació, i, de forma 
consolidada, per a tot el grup considerat sector administració pública, d'acord amb el sistema 
europeu de comptes. 

Base 79.- Compte general 
1. El Compte General sera format per la Intervenció a I'acabament de I'exercici pressupostari i 

rendit per la Presidenta abans del 15 de maig, restant sotmes a la Comissió Especial de 
Comptes perque emeti el seu informe abans del dia 1 de juny. 

2. Un cop exposat al públic, i finalitzat el període de presentació de reclamacions, reparaments o 
observacions, el Compte General , acompanyat deis informes de la Comissió Especial de 
Comptes, sera sotmes a la Consell General per ser aprovat abans de 1'1 d'octubre i trames a la 
Sindicatura de Comptes abans del dia 15 del propi mes. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.- Qualsevol modificació de la normativa estatal o autonómica que signifiqui una modificació 
d'aquestes bases d'execució, s'entendra d'immediata aplicació, i les bases es consideraran 
automaticament. 
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PLANTILLA DE PERSONAL 

Centre de Cultura 
Contemporfmia 
de Barcelona 

Montalegre 5 
08001 Barcelona 
Tel 93 306 4100 
www.cccb.org 

CCCB 

CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÁNIA DE BARCELONA 

EXERCICI2017 

1.- Órgan estatutari 
Director general 

2.- Personal d'alta direcció 
Subdirector-Gerent 
Cap de I'Área de Debat 
Cap de I'Área d'Exposicions i Activitats Culturals 

3.- Personal laboral 
N: Nombre de places 
V: Vacant 
T: Places prove"ides actualment mitjanc;ant contracte temporal 
G: Grups de classificació 

Denominació 
Tecnic Superior 
Tecnic Mig i de Gestió 
Oficial 
Tecnic Auxiliar 
Recepcionista 
Auxiliar de Gestió 
Aux. Administratiu 
Auxiliar Practic 

És un consorci de: 

Q Diputació V Barcelona 

Barcelona, novembre 20 

Ajuntament 
de Barcelona 

N 
33 
37 
4 
3 
4 
4 
1 
2 

v 
8 
6 

1 

1 

T 
5 
5 

1 

G 
Al 
A2 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
C2 
AP 

NIF P5800017E 



Codi 
A 

Codi 
B 
D 
~ 

Relació de lIocs de treball del Centre de Cultura Contemporania de Barcelona per a I'exercici 2017 
Personal d'alta direcció (*) 

Denominació del carrec Retribució anual 2017 Basica C. Lloc C. Variable 
Director General 86.33400 € 71.184,00 € 10.100,00 € 5.050,00 € 

Denominació deis lIoes de treball Retribució anual 2017 Basica C. Lloc C. Variable 
Subdirector-Gerent 69.594,00 € 58.89748 € 8.37352 € 2.323,00 € 
Cap de l'Area de Debat 65.650,00 € 58.89748 € 4.564 18 € 2.188,34 € 
Cap de l'Ar~a d'ExpQsicions i Activitats Culturª!L 

---
~5.650,00 € 58.897,48 € 4.564,18 € 2.188,34 € 

(*) provisió d'acord amb I'article 28.4 deis Estatuts del CCCB 

Barcelona, novembre 2017 

EL DIRECTOR GENERAL, 

Vicenc; Villatoro i L 



Codi Denominació lIoc de treball PI. 
1 Coordinador General 1 
1C Cap del Servei de Comunicació 1 
1H Cap Servei Audiovisuals 1 
1J Cap de Projectes - CCC6Lab 1 
1KfD Cap del Servei Educatiu 1 
260 Cap Secció Financera 1 
261 Cap Secció Econ. Pressupostaria 1 
262 Cap Secció RRHH i Contractació 1 
283 Cap Secció de Sistemes 1 
264 Cap Secció Infr. i Producció Tec. 1 
3Cl Cap Unitat de Públics 1 
3C2 Cap Unitat de Gest. Rec. Externs 1 
3C3 Cap Unitat de Publicacions 1 
3C4 Cap Unitat de Premsa i Xarxes Socials 1 
3El Cap Unitat de Registre i Cons. 1 
3E2 Cap Unitat Coordinació i Producció 1 
3E3 Cap Unitat Itinerancies i Serv.Edu . 1 
3E4 Cap Unitat Activitats Culturals 1 
36 Cap Unitat de Produccions 1 
4H Resp. Prod. Audios/Multimedia 1 
4KjD Resp. Servei Educatiu 1 
56 Tecnic Dret, esp. Contractació 1 
SB1 Tecnic Recursos Humans 1 
562 Tecnic Economista 1 
5C Tecnic Relacions Públiques 1 
5Clf2 Tecnic Comunicació Digital 2 
SD Tecnic Area Debats 3 
5E Tecnic d'Exposicions 5 
5FOfE Tecnic Activitats Culturals 1 
6C Tecnic de Comunicació/Públics 1 
6FfE Tecnic Activitats Culturals 1 
66 Tecnic de Manteniment 1 
661 Tecnic de Comptabilitat 1 
6H1 Tecnic Realització Audiovisuals 1 
6H2 Tec.lnstal. Audios i Assist.-Nl 1 
7A6/1 Secretaria de Direcció/Gerencia 1 
8601/02/03 Tecnic Gestió Financera 3 
8C1/2 Tecnic de Comunicació 2 
8C3 Tecnic de Comunicació i RREE 1 

Relació de lIocs de treball del personal laboral del CCCB 
EXERCICI 2017 

N.Destí C. Especif. Provisió Grup Titulació Formació específica 
27 1.718,26 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Jurídiq., Econ .,Humanes i Experimentals 
27 1.718,26 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Jurídiq.,Econ .,Humanes i Experimentals 
27 1.718,26 € CM Al Llicenciat Ciencies : Socials,Humanes i Experimentals 
27 1.718,26 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
27 1.718,26 € Reserva Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
27 1.412,86 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials, Jurídiques, Economiq. , Administració 
22 1.412,86 € CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Jurídiques, Economiq., Administració 
27 1.412,86 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Jurídiq.,Economiq.,Humanes i de la Salut 
27 1.412,86 € CM Al L1icenciat Enginyeria Informatica, Sistemes TIC, Telecomunicacions 
22 1.412,86 € CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques / Mant. i serveis 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Jurídiq.,Econ .,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al L1icenciat Ciencies: Socials,Jurídiq.,Econ.,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al . Llicenciat Ciencles: Sociars,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques f Mant. i serveis 
22 622,25 € CM Al L1icenciat Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
22 622,25 € CM Al Llicenciat Ciencies : Socials,Humanes i Experimentals 
22 629, 19 € CM Al Llicenciat Dret, esp. Contractació Administració Pública 
22 629,19 € CM Al Llicenciat Admlnlstració/Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
22 629, 19 € CM Al Llicenciat Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 
22 629,19 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
22 629,19 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
22 629~ 19 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
22 629,19 € CM Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
27 629,19 € Reserva Al Llicenciat Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
22 629, 19 € CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
22 629,19 € CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials,Humanes Experimentals 
22 629,19 € CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques / Mant. i serveis 
22 629, 19 € CM A2 Dipl.jFP GS Adminlstració/Ciencies: Socials, Jurídiques 
22 629,19 € CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques/Com. Imatge i So 
22 629,19 € CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques/Com. Imatge i So 
20 561, 37 € CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 € CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciemcies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 € CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 € CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciencies: Socials , Jurídiques, Humanes 

i 

I 



Codi 
8C4 
8C5 
8Dl 
8D3 
8E2 
8E3/4 
8F2/E 
8J/1 
8811/12/13 
883 
884 
8H 
9El/2 
9H 
981 
982 
lOF/E 
108 
10Bl 
10B2 
12Bl 
128/2/3 
1284 
13H 
14C 
158 
1781 
17B2 

Denominació lIoc de treball PI. 
Tecnic d'Edició 1 
Tecnic de Premsa 1 
Documentalista 1 
Tecnic Doe. AV Area Debats 1 
Ass.Registre Conservació 1 
Tecnic d'Exposicions 2 
Tecnic Activitats Culturals 1 
Tecnic CCC8Lab 2 
Tecnic Gestió Económica 3 
Tecnic Gestió RRHH 1 
Tecnic Gestió Contracta ció 1 
Tecnic Audiovisuals 1 
Tecnic Registre i Conservació 2 
Tecnic Mig Realització Audiovisuals 1 
Tecnic Informatica 1 
Tecnic Il.luminació 1 
Auxiliar Gestió Activitats Culturals 1 
Auxiliar Gestió Económica 1 
Tecnic Informatica Auxiliar 1 
Auxiliar Gestió Infrastructures 1 

Oficial Magatzem 1 
Oficial Produccions 2 
Oficial Produccions 1 
recnlc Aud lovlsuals Auxiliar 3 
Recepcionista-Telefonista 4 
Auxiliar Administratiu 1 

Auxiliar Practic 1 
Auxiliar Practic 1 

Relació de Ilocs de treball del personal laboral del CCCB 
EXERCICI2017 

N.Destí C.Especif. Provisió Grup Titulació Formació específica 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Ju rídiques, Humanes 
20 561J 37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies : Socials,Humanes i Experimentals 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( Reserva A2 Dipl./FP GS . Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials,Humanes i Experimentals 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Administració/Ciencies: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Administració/CiencJes: Socials, Jurídiques, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ciencies: Socials, Humanes 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques/Com. Imatge i So 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques Informatica 
20 561,37 ( CM A2 Dipl./FP GS Ens. Tecniques / Mant. i serveis 
18 661,45 ( CM Cl FP GM/8atxiller Administració 
18 661,45 ( Reserva Cl FP GM/8atxiller Administració 
18 661,45 ( CM Cl FP GM/Batxiller Ens. Tecniques Informatica 
18 661,45 ( Reserva Cl FP GM/Batxiller Administració 
18 640,17 ( CM Cl FP GM/Batxiller Electr. i electrónica/ Mant. i serv./Fusta/Fab. Mee. 
18 640,17 ( CM Cl FP GM/Batxiller Electr. i electrónica/ Mant. i serv./Fusta/Fab. Mec. 
18 640,17 ( Reserva C1 FP GM/Batxiller Electr. i electronica/ Mant. i serv./Fusta/Fab. Mee. 
18 640,17 ( CM C1 FP GM/Batxiller Comunicació, imatge i sofElectricitat i electronica 
16 518,47 ( CM Cl FP GM/Batxiller Administració/Hoteleria i Turisme/ldiomes 
16 576, 18 ( CM C2 Grad . en Ed. Seco 
14 535,70 ( Reserva AP Certif. escolaritat 
14 535,70 ( CM AP Certif. escolaritat 

Provisió: LLD (lIiure designació); CM (concurs de merits) 

Barcelona, novembr 
EL DIRECTOR GEN 
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