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Modificació del pressupost 7/2022. 

 
Atesa l'existència de despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent, per als 

quals el crèdit consignat en el pressupost resulta insuficient o no ampliable, i davant 
l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, per als quals 
no existeix crèdit en el vigent pressupost.  

 
Atesa l’existència de romanent líquid de Tresoreria i, atesa la possibilitat de realitzar 

anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions sense pertorbar els respectius 
serveis.  
 

Atès que es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la modalitat de 
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 

 
Atès que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement de la 
proposta del Plec i, es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul l'Estabilitat 

Pressupostària. 
 

La legislació aplicable és la següent:  
 
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 

el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
— L'article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. 
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 

desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 

maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 
Europea (SEC-10). 

— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
— 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. 
 

Vist el que preveu la Base 10 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de les 
Bases d'execució del Pressupost. 

 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en 
la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb 

el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDI 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/2022 del 

Pressupost municipal vigent, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per import total de cinc-cents noranta-dos mil dos-cents quaranta-quatre 

euros amb cinc cèntims (592.244,05 euros), com segueix a continuació i de conformitat 
als annexos I, II i III adjunts: 
 

Aplicació 

pressupostària 
Import 

(EUR) 
Descripció 

Tipus 

MC 
Ens 

ORG PROG ECON 

F1 1650 21300 201.050,65 Reparació maquinaria, instal·lacions i utillatge SC AJ 

H1 23100 22712 49.028,92 Serveis al ciutadà SC AJ 

D1 9341 22799 25.000,00 Despeses bancàries no financeres CE AJ 

D1 9341 35900 14.856,36 Interessos per operacions d'arrendament financers  CE AJ 

D1 9122 48900 4.500,00 Assignació grups municipals  SC AJ 

E1 1710 62400 9.317,00 Compra de vehicles parcs i jardins  CE AJ 

D6 1300 64800 32.263,18 Amortització arrendament financer protecció civil CE AJ 

G2 3420 64800 136.730,97 Amortització arrendament financer CE AJ 

F1 9330 63229 98.927,63 Edificis. Condicionament equipaments municipals  SC AJ 

D1 0110 91100 17.500,00 Amortització préstecs CE AJ 

 934 227 169,34 Despeses bancàries no financeres CE FMJA 

 9340 227 1.200,00 Despeses bancàries no financeres CE IMSD 

 9340 227 1.700,00 Despeses bancàries no financeres CE IME 

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec a romanent líquid de tresoreria i baixes o 
anul·lacions d’altres aplicacions de la següent manera:  
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Aplicació  

pressupostària Import 

(EUR) 
Descripció Ens 

ORG PROG ECON 

D1 9341 31900 39.856,36 Altres despeses financeres. gestió deute AJ 

D6 1300 20400 32.263,18 Lloguer material de transport. Serv. Generals Protecció civil AJ 

G2 3420 20200 119.593,13 Lloguer edificis i altres construccions  AJ 

  934 359 169,34 Altres despeses financeres FMJA 

  9340 359 1.200,00 Altres despeses financeres IMSD 

  9340 359 1.700,00 Altres despeses financeres IME 

    87000 397.462,04 Romanents per a despeses generals AJ 

 

 
SEGON. Rectificar les assignacions dels grups municipals per a l’exercici 2021, donant 

compliment a l’acord de reducció de les aportacions fixades en l’acord de Ple en sessió 
de 8 de juliol de 2019, segons l’annex IV que s’adjunta. 
 

TERCER.  Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, pel termini de quinze dies, durant els quals els 

interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 

 
 

 
 
Proposta validada per: LA REGIDORA DELEGADA D'ECONOMIA. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament 
Econòmic i Territori en sessió 21 d'abril de 2022 
 
 
 

Compleixi’s Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
25 d'abril de 2022 

[Firma01-01] 

 
 

[Firma02-01] 

 
 

 
 
 

 
Codi de verificació: d62c4d4d-b907-4d01-9511-d760672b4ba2 
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