BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORII
L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI 2016
Primera - Disposicions generals
El Pressupost General del Consorci de I'Auditori i l'Orquestra per a I'any 2016 s'elabora,
s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seu s Estatuts, amb aquestes
bases d'execució i, en particular, amb els mánuals de procediments, instruccions i circulars
aprovats pels órgans de govern competents si s'escau.

o

L'estructura del pressupost del Consorci de I'Auditori i l'Orquestra classifica els credits
consignats a I'estat de des peses amb criteris organic, económic i per programes, tal i com
preveu I'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis
pressupostos de les entitats locals, i Ordre HAP/419/2014 de 14 de mant , per la qual es
modifica l'Ordre EHA/3565i2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis
pressupostos de les entitats locals.
Segona - Sobre els cnlldits pressupostaris
a) Les quantitats consignad es en les partides de I'estat de Despeses representen I'import de
les obligacions a carrec del Consorci i estan assenyalades de conformitat amb la quantia de
les obligacions i de les necessitats deis diferents serveis.
b) Les consignacions de les esmentades quantitats no estableixen cap dret i tan sois podran
ser aplicades previa ordenació de la des pesa en la forma reglamentaria i de conformitat amb
les presents Bases d'Execució al naixement de I'obligació o quan sigui reclamat pels serveis
i dins de la quantia, mesura i temps indispensables.
c) L'Estat d'lngressos inclou els recursos del Consorcio

o

Tercera - Nivell de vinculació jurídica deis credits
El nivell de vinculació jurídica deis credits de l'Estat de Despeses del Pressupost esta definit
per la classificació económica a nivell de capitol.
Quarta - Modificacions pressupostaries
Les partides de I'Estat de Despeses no podran ser modificades salvat deis casos de les
modificacions de credi!.
Els credits pressupostaris podran ser objecte de les modificacions següents:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Credit extraordinari
Suplement de credit
Ampliació de credit
Transferencia de credit
Generació de credit per majors ingressos
Incorporació de romanents
Baixa per anuHacions
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Seran aprovats pel Consell Rector les modificacions pressupostaries a), b), i g) esmentades
anteriorment.
Seran aprovats pel Gerent les modificacions pressupostaries c), d), e) i f).
Són nuls els acords i resolucions que siguin habilitats sense credit suficient per poder-los
satisfer i els que produeixin nous serveis sen se dotació o donin un eixamplament als que ja
esta ven establerts i que excedeixin del credit corresponent.
El Gerent podra retenir una part del credit d'una partida pressupostaria.

Cinquena- Disposicions Generals: Despesa

o

a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es fara d'acord amb alió que
disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de man" pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el
Reial Decret 500/1990, el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova
el tex! refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aixf com altres normes legals o
reglamentaries aplicables.
b) Les competencies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten
I'aprovació de I'expedient de contracta ció, la deis seu s plees de clausules administratives
particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i I'adjudicació
definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clausules tipus aprovats del
Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona.
c) La gestió del pressupost de despeses es realitzara

o

mitjan~ant

les fases:

Autorització de la despesa (A)
Disposició (D)
Obligació (O)
Ordena ció del pagament (P)
Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es' dictin, les
diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament les d'Autorització
- Disposició, Autorització -Disposició -Obligació i Disposició -Obliga ció.

Sisena - Procediment de gestió de la despesa
a) La comptabilització del reconeixement de I'obligació de pagament a carrec del Consorci
s'efectuara mitjan~ant certificacions, factures, contractes o altres documents equivalents
que compleixin els requisits comptables establerts.
b) Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de I'import de I'obligació i es
podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de
I'obligació de pagament que ho especifiqui.
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Setena - Homologació i selecció d'empreses
El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Vuitena - Disposicions generals
Tots els cobraments s'hauran de fer a traves deis comptes corrents bancaris oberts a nom
del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.
Novena - Fons

o

a) El Consorci esta facultat per obrir comptes corrents en les entitats financeres que autoritzi
el Geren!.
b) Per efectuar pagaments deis comptes corrents es requerira signatura conjunta d'una
persona de cada grup, entenen per primer grup el format per Director i el Gerent; i
entenent per segon grup el format per la cap del departament económic -financer i la
coordinadora del departament económic- financer.
c) Les possibles operacions de crédit tant a curt com a lIarg terrnini es regiran per I'art. 48 i
següents del ROL 2/2004, de 5 de mar", pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes complementaries
d) Per tal d'atendre despeses de difícil previsió i d'import incert fins el moment de la
realització efectiva del pagament, s'estableixen els pagaments a justificar que vindran
regulats segons la vigent normativa (Llei General Pressupostaria i normes concordants) i
també es podran utilitzar les bestretes de caixa fixa
Desena - Personal

o

L'autorització de les des peses per havers del personal s'entendra que queda establerta en
formalitzar-se les corresponents nómines.
DISPOSICIÓ·ADDICIONAL
En alió que no preveuen aquestes bases s'aplicara el que s'indica a les de l'Ajuntament de
Barcelona per a I'exercici 2016

DISPOSICIÓ TRANSITORIA
El pressupost del Consorci de I'Auditori i l'Orquestra i les seves Bases d'Execució estaran
sotmeses als canvis i adaptacions necessaries que es derivin de possibles modificacions
que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de I'estat per a I'any 2016 i per la Llei de
Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que s'acompanyaran als esmentats
pressupostos, i se'n donara compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per
al seu coneixemen!.
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