Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

DICTAMEN

Núm. d’expedient

9/2021

Promotor

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Tipus d’expedient
Objecte

Modificació 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni
de Sitges per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Destinataris
Núm. op. comptable

CIF/DNI
Import total

491.961,36

Altres serveis
Ref. interna

Acte de
referència VNIS

17/2021
27/2021

Vist el decret, de data 11 de febrer de 2021 del President de la Diputació de Barcelona
relatiu a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges
de l’exercici 2020 i que mostra un romanent de tresoreria per a despeses generals de
1.298.250,57 €.
Vist el decret de data 24 de febrer de 2021 del President del Consorci del Patrimoni de
Sitges relatiu a la incorporació dels romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2020
al 2021 per import de 313.060,05 €.
Atesa la necessitat de tramitar una modificació del pressupost de 2021 del Consorci del
Patrimoni de Sitges per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de
491.961,36 €, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2020.
Vist que a l’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovada
per R.D.L. 2/2004, de 5 de març, s’estableix que podrà iniciar-se la incoació d’expedient de
Registre d'Acords núm. 70 de 20 maig 2021
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 7ce80ded7ed6d7b6bbe5 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

crèdit extraordinari quan s’hagi de realitzar alguna despesa i al pressupost de l’entitat no hi
hagi crèdit consignat.
Vist el que s’estableix en els articles 34 al 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per crèdit extraordinari i suplements
de crèdit.
Vist el que es preveu a la Base 15 de les Bases d’Execució del pressupost del Consorci del
Patrimoni de Sitges per a l’exercici 2021.
Vista la memòria presentada per la Direcció-gerència (e.f.) que s’adjunta com annex.
Atès que d’acord amb la normativa i les instruccions de control intern aplicables al sector
públic de la Diputació de Barcelona, la Intervenció ha d’emetre informe de control permanent
previ a l’aprovació de la modificació 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de
Sitges per crèdit extraordinari.
Vist l’anterior, el Director-gerent (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges, en virtut de les
competències establertes als vigents Estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges, proposa
al Consell General l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.-Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit 2/2021 del pressupost del
Consorci del Patrimoni de Sitges per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per un import
total de 491.961,36 €, que es finançarà amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2020, segons el detall següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de Despeses
APLICACIÓ
PRESS.
333 20200

DESCRIPCIÓ
Lloguer
d’edificis
i
altes
construccions
(Lloguer local per magatzem
d’elements museístics)

CONSIGNACIÓ
ACTUAL
0,00

TOTAL
MODIFICACIÓ
26.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ 2/2021

CONSIGNACIÓ
FINAL
26.000,00

26.000,00
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SUPLEMENT DE CRÈDIT
Pressupost de Despeses
APLICACIÓ
PRESS.
333 21200

333 48101

333 62500
333 62900

333 6820003

333 6820004

333 68900

DESCRIPCIÓ
Reparacions, manteniment i
conservació d’edificis i altres
construccions
(Acondicionament
local
per
llogar)
Premis, beques i pensions
d’estudi i investigació
(Beques per restauració petits
objectes del Museu Romàntic)
Mobiliari i estris. Inversió nova.
Mobiliari
(Mobiliari
recepció
Museu Romàntic)
Altres inversions
(Museografia planta noble i
entresòl Museu Romàntic)
Despeses en inversions de bens
patrimonials. Edificis i altres
construccions. Obres Museu
Romàntic
Despeses en inversions de bens
patrimonials. Edificis i altres
construccions. Obres Can Falç
Altres despeses en inversions de
béns patrimonials
(Projecte museogràfic Museu
Romàntic)

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

TOTAL
MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL

6.000,00

5.000,00

11.000,00

6.000,00

5.433,87

11.433,87

14.000,00

25.000,00

39.000,00

20.000,00

25.000,00

45.000,00

84.000,00

317.527,49 *

401.527,49

15.000,00

68.000,00

83.000,00

25.000,00

20.000,00

45.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ 2/2021

465.961,36

(*) L’import total de 317.527,49 € a modificar de l’aplicació 333 6820003 correspon a les
següents actuacions:
Instalꞏlació de baixa tensió, fases 1 i 2: 173.527,49 €
Ascensor: 60.000,00 €
Reparació de façanes i porxos: 60.000,00 €
Restauració de pintures murals: 24.000,00 €
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FINANÇAMENT
Partida

Descripció

Import

87000

Romanent per a despeses generals

491.961,36

Segon.-Exposar al públic l’acord precedent durant el termini de 15 dies hàbils, als efectes
de reclamació, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província (BOP); transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació,
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Tercer.-Publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.-Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar de la
Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al Departament
de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la llei Reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març.

El Director-gerent (e.f.)
digitalmente
PERE IZQUIERDO Firmado
por PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
TUGAS - DNI
37370945Q (AUT)
37370945Q
Fecha: 2021.05.10
(AUT)
17:31:19 +02'00'

L’Interventor delegat

Vista la proposta relativa a l’aprovació de la modificació de crèdit 2/2021 del pressupost del
Consorci del Patrimoni de Sitges per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, elevi’s al
Consell General per a la seva aprovació, si s’escau.

El President delegat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 7ce80ded7ed6d7b6bbe5 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 4

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 ꞏ Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

Memòria:

Sobre la modificació de pressupost núm. 2/2021 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit

En data 11 de febrer de 2021 es va aprovar un decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona relatiu a l’aprovació de la Liquidació del seu Pressupost General de l’exercici 2020,
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació, dels seus organismes
autònoms i dels consorcis que formen part del sector públic de la Diputació, entre els que hi figura
el Consorci del Patrimoni de Sitges i que mostra, pel que fa a aquest Consorci, un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 1.298.250,57 €, dels quals 313.060,05 € han estat ja
incorporats al pressupost pel decret de data 24 de febrer de 2021 de la Presidència del Consorci,
relatiu a la incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2020.
Bona part d’aquest romanent líquid de tresoreria ha estat acumulat a causa dels retards en obres
i tramitacions derivades de la situació de Pandèmia experimentada al 2020 i dels seus efectes i
indirectes, entre els quals hi ha el retard en diverses inversions previstes a la planificació del
2020 i que no es van poder arribar a licitar.
Les importants necessitats d’espai d’emmagatzematge que té el Consorci, malgrat la gran
superfície dels equipaments que gestiona, ens estan obligant en aquests moments a tenir
tancada al públic la Sala Vaixells del Palau de Maricel i a llençar o cedir aquells elements
expositius que es produeixen per a exposicions temporals i que no tenen possibilitats de
reutilització immediata. Els més de 14.000 objectes que es conserven a les reserves dels
Museus, estan en bones condicions de custòdia però certament atapeïts. En conseqüència, es
planteja llogar un espai per a reserva dels museus que compti ja amb les instalꞏlacions de
seguretat i de climatització necessàries, de manera que es pugui adaptar molt ràpidament. S’ha
estimat que el cost del lloguer d’un local d’aquestes característiques al llarg del segon semestre
de 2021 tindrà un cost màxim de 26.000 €, que caldria afegir a l’aplicació 333 20200 Lloguer
d’edificis i altres construccions.
Acondicionar un local d’aquestes característiques s’estima que tindria un cost d’uns 5.000 €, que
caldria afegir a la dotació existent a l’aplicació 333 21200 Reparacions, manteniment i
conservació d’edificis i altres construccions.
Per a l’ansiada reobertura del Museu Romàntic, és necessari suplementar diverses partides per
tal de poder accelerar els treballs. En primer lloc, es necessita augmentar l’aplicació 333 48101
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació amb 5.433,87 € addicionals, per tal d’avançar
en la restauració i reposició dels elements decoratius del Museu.
En segon lloc, per tal de renovar el mobiliari de Recepció del Museu, incloses les taquilles per
deixar els objectes dels visitants i la secció de botiga, s’estima que seran necessaris 25.000 €
addicionals a la partida 333 62500 Mobiliari i estris. Inversió Nova. Mobiliari.
També serà necessari dissenyar i produir elements museogràfics explicatius que alhora serveixin
per dissimular les noves màquines de climatització del Museu Romàntic, per a la qual cosa es
necessitarien uns 25.000,00 € més a l’aplicació 333 62900.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 7ce80ded7ed6d7b6bbe5 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 5

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 ꞏ Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

Per a la redacció dels continguts de l’exposició permanent del Museu Romàntic es precisen
20.000,00 € addicionals a l’aplicació 333 68900 Projecte museogràfic. Museu Romàntic.
Atès que les obres previstes al Museu Romàntic durant el 2020 i que no es van poder arribar a
licitar i executar s’haurien de poder executar enguany, proposem incrementar amb 317.527,49 €
l’aplicació 333 6820003 Despeses en inversions de bens patrimonials. Edificis i altres
construccions. Obres Museu Romàntic, que es destinaran a la nova instalꞏlació elèctrica de baixa
tensió i l’adquisició de lluminàries (173.527,49 €), el nou ascensor (60.000,00 €), la reparació de
façanes i porxo (60.000,00 €) i la restauració de pintures murals (24.000 €).
Per tal de fer viable la realització de les obres, previstes per al 2020, de substitució del forjat de
l’ala oest de Can Falç, cal complementar l’aplicació 333 6820004 amb 68.000,00 €, ja que la
licitació d’aquestes obres, que tot just s’ha iniciat, ha deixat aquesta aplicació en negatiu, obligant
a reservar recursos d’altres aplicacions que també són necessàries.
Proposem, per tant, que del romanent de tresoreria disponible, que munta a 985.190,52 €, es
destini una quantitat de 491.961,36 € a dotar les aplicacions esmentades, per tal d’incrementar
el procés de reobertura del Museu Romàntic, i millorar el manteniment dels edificis i dels serveis
del Consorci.
A Sitges, el Director-gerent (e.f.)
Firmado digitalmente por

PERE IZQUIERDO PERE IZQUIERDO TUGAS DNI 37370945Q (AUT)
TUGAS - DNI
2021.05.10
37370945Q (AUT) Fecha:
17:46:03 +02'00'
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DILIGÈNCIA

Per fer constar que el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en
la reunió ordinària de data 20 de maig de 2021, punt 7 de l’ordre del dia, ha
aprovat el dictamen que proposa aprovar la modificació de pressupost 2/2021
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
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Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns
Intervenció General
Intervencions delegades

Informe de control permanent previ de la Intervenció Delegada
Modificació núm. 2/2021 del pressupost de despeses 2021
Consorci del Patrimoni de Sitges
Exp. 9/2021
1. OBJECTE DE L’INFORME
L’objecte de l’informe és la modificació del pressupost de despeses del Consorci del Patrimoni
de Sitges corresponent a l’exercici 2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb romanents de tresoreria, amb número 2/2021.
El present informe s’emet en exercici de la funció de control permanent previ, d’acord amb el
previst en els articles 29.2 i 32.1.a del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, i l’article 4.1.b.2n del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
L’article 4 de l’annex 6 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona,
aprovades per acord de Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de novembre del
2020, estableix la subjecció a control permanent previ de les modificacions del pressupost.

2. MARC NORMATIU
Constitueixen el marc normatiu bàsic del pressupost i de les seves modificacions les normes
següents:
-

La Llei orgànica 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).

-

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

-

El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

-

El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDP).

-

El 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 pressupostària, en la
seva aplicació a les entitats locals.
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-

L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per OM
HAP/419/2014 de 14 març.

-

Les bases d’execució del pressupost.

3. CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
Es proposa l’aprovació d’una modificació de crèdit en les modalitats següents:
•

Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

L’import de la modificació és de 491.961,36 euros, i afecta a les aplicacions pressupostàries
recollides en la proposta, d’acord amb el detall següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Pressupost de Despeses
APLICACIÓ
PRESS.

333 21200

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

Reparacions,
manteniment
i
conservació d’edificis i altres
construccions
(Acondicionament
local
per
llogar)

TOTAL
MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL

6.000,00

5.000,00

11.000,00

333 48101

Premis,
beques
i pensions
d’estudi i investigació
(Beques per restauració petits
objectes del Museu Romàntic)

6.000,00

5.433,87

11.433,87

333 62500

Mobiliari i estris. Inversió nova.
Mobiliari
(Mobiliari
recepció
Museu Romàntic)

14.000,00

25.000,00

39.000,00

333 62900

Altres inversions
(Museografia planta noble
entresòl Museu Romàntic)

20.000,00

25.000,00

45.000,00

Despeses en inversions de bens
patrimonials. Edificis i altres
construccions.
Obres
Museu
Romàntic
Despeses en inversions de bens
patrimonials. Edificis i altres
construccions. Obres Can Falç

84.000,00

317.527,49

401.527,49

15.000,00

68.000,00

83.000,00

Altres despeses en inversions de béns
patrimonials
(Projecte museogràfic Museu
Romàntic)

25.000,00

20.000,00

45.000,00

333 6820003

333 6820004

333 68900

TOTAL MODIFICACIÓ 2/2021

i

465.961,36

2
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de Despeses
APLICACIÓ
PRESS.
333 20200

DESCRIPCIÓ
Lloguer
d’edificis
i
altes
construccions
(Lloguer local per magatzem
d’elements museístics)

CONSIGNACIÓ
ACTUAL
0,00

TOTAL MODIFICACIÓ 2/2021

TOTAL
MODIFICACIÓ
26.000,00

CONSIGNACIÓ
FINAL
26.000,00

26.000,00

Finançament
Aplicació

Descripció

Import

87000

Romanent per a despeses generals

491.961,36 €

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals disponible és positiu en 985.190,52 €,
existint, per tant, els recursos disponibles per al finançament d’aquesta modificació del
pressupost.

4. TRAMITACIÓ
La tramitació del present expedient se subjecta a l’establert en l’article 177 del TRLHL, els
articles 34 a 38 del RD 500/1990 i la base 15 d’execució del pressupost.
L’aprovació d’aquest expedient de modificació de pressupost, per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, és competència del Consell General, d’acord amb la base 15.4 d’execució
del pressupost.
En la tramitació dels expedients de crèdit extraordinari i suplement de crèdit són d’aplicació les
normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació del pressupost de
l’entitat, per tant, la modificació de crèdit entrarà en vigor un cop hagi estat publicat l’anunci
d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província.
S’ha incorporat a l’expedient una memòria amb el contingut previst a l’article 37.2 del RD
500/1990.

5. COMPLIMENT DE REGLES FISCALS
La normativa vigent no preveu que en la tramitació de les modificacions de crèdit la Intervenció
delegada informi sobre el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera i regla de la despesa.

6. CONCLUSIONS
D’acord amb tot l’exposat, s’informa l’expedient de la proposta de modificació de crèdit núm.
2/2021 del pressupost del Consorci.
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