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L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 22/06/2021, l’Acord de la Junta de Govern
Local número 3812J21 que es transcriu a continuació:
EXP.E:2021_1419: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 06/2021 CORRESPONENT AL
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2021.
Vista la incoació d’aquestes actuacions administratives de modificació de crèdits (MC) del
pressupost del corrent exercici econòmic.
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple municipal de 20 de gener de
2021 (acord núm. 0801P21), i definitivament per Decret de l’Alcaldia de 22 de febrer de 2021
(acord núm. 0117D21).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no existeix
crèdit suficient i/o idoni, tot això, segons els documents incorporats i el detall que s’indica a
les actuacions instruïdes.
Vist el tancament comptable del pressupost de l'exercici 2020 i la seva formalització
mitjançant la Diligència de 17/05/2021 (CSV D50TG-TH5HU-AHIYO) amb resultat positiu.
Atesos els imports positius corresponents al Romanent per a despeses generals (RTDG) i
al del Romanent amb finançament afectat (RTFA), els quals s’han quantificat
estimativament, en el marc de la base d’execució núm. 12 apartat 5 del pressupost vigent,
com a suficients per finançar la present MC; a reserva en tot cas, de la liquidació
comptable de l’exercici de 2020 que s’aprovi en el seu dia.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
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 (RD128/18).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que en relació a la present modificació de crèdits (MC), aquesta Administració
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formula les consideracions que s’indiquen a continuació:
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1. Que l’expedient inclou els següents tipus d’operacions MC: a) incorporació de romanents
de crèdit (IC), b) generació de crèdits (GC).
2. Que pel que fa al finançament i de la seva capacitat de finançament.de la/les citada/es
operacions pressupostàries de MC és el que seguidament s’especifica:



Els IC es financen amb al Romanent per a despeses generals (RTDG) que resulta
quantificat als estats econòmics del tancament comptable de l’exercici de 2020.
Els GC es financen amb subvencions concedides en ferm per altres administracions
públiques.

3. Que els ingressos venen produint-se amb relativa normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic caracteritzat per la pandèmia de la Covid-19.
4. Que pel que en relació a les presents actuacions cal ressenyar els indicadors econòmics
i/o pressupostaris següents:









El període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent a l’últim trimestre
verificat, de conformitat amb els registres de la comptabilitat municipal, no supera els 30
dies.
L’Ajuntament del Papiol te una ràtio d’endeutament poc significativa i en qualsevol cas,
no excedeix el seu volum total de deute del 75%.
En anteriors modificacions de crèdit (MC) el RTDG utilitzat ha estat de 2.019.463,47 €,
import que resulta de la següent operació = 300.808,00(MC01) + 229.376,34(MC02) +
635.646,45(MC03) + 48.348,33(MC04) + 805.284,35(MC05) i pel que fa al RTFA
incorporat, ha estat de 35.502,52 € = 19.000,00(MC01) + 16.502,52(MC02).
El Consell de Ministres, per acord de 6 d’octubre de 2020, va aprovar sol·licitar al
Congrés dels Diputats l’apreciació de les circumstàncies d’emergència extraordinària per
la pandèmia de la COVID19, condició necessària per aplicar la clàusula de salvaguarda
que permet suspendre les regles fiscals que conté la LOEPSF i, en data 20 d’octubre de
2020 el Congrés dels Diputats va votar de forma favorable l’apreciació d’aquesta
circumstància, el que determina la suspensió dels objectius fixats per acord del Consell
de Ministres d’onze de febrer de dos mil vint.
La suspensió de les regles fiscals ha suposat que el superàvit no hagi de destinar-se a
amortitzar deute, de manera que la regla continguda en l’article 32 de la LOEPSF pot no
aplicar-se, a partir del moment en que s’hagin suspès les regles fiscals, en relació amb el
superàvit de 2019 i de 2020, i el seu destí a 2020 i 2021 respectivament.

5. Que l’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits
és la Junta de Govern Local per delegació/desconcentració de l’Alcaldia de conformitat
amb la TRLRHL, la LRBRL, el RD 500/90 i BEPPGG.
6. Que en definitiva, existeixen els recursos suficients i/o la capacitat de finançament
necessària per atendre les dotacions econòmiques contingudes a la present modificació
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de crèdits (MC), sense que es produeixi cap trencament de l’equilibri pressupostari.
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Ateses les consideracions anteriors, així com la informació i/o documentació justificativa del
present procediment d’aprovació de modificació/ns de crèdit/s.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del capítol
primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD 500/90.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (CPA) tramitadora, així com les modificacions adoptades i incorporades a la
present resolució.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits (MC) núm. 06/2021 del pressupost
de l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2021, que inclou els
següents tipus d’operacions pressupostàries:
A. GENERACIONS DE CRÈDIT (GC)
B. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT (IC)
C.

Segon.- Fer avinent que el detall de les modificacions que s’aproven al present expedient
és el que s’especifica en síntesi a continuació:
A. GENERACIONS DE DE CRÈDIT (GC)
Estat de despeses
Aplicació pres.

Descripció de la despesa

Crèdit actual

RB Laborals.Retribucions
bàsiques.Administracio general.Temp
Reparació infrastructura i béns naturals. Via
36.1532.21000
pública
Proj. Inversió (PI) Edificis i altres constr.
36.3321.63211
Biblioteca
TOTAL
25.920.13100

Variació

Sign.

Crèdit final

27.194,87

5.787,25

+

32.982,12

83.140,32

11.376,22

+

94.516,54

0,00

12.559,58

+

12.559,58

Sign.

Previ. final

29.723,05

Estat d’ingressos
Aplicació pres.
22.46100
22.45081
31.76103
TOTAL

Descripció de l’ingrés
Trans. corrents catàleg de serveis. Altres
subvencions (DIBA)
Trans. corrents d'altres subvencions
(GENCAT)
Trans. capital programa complementari
anual (DIBA)

Previ. actual

Variació

107.085,12

5.787,25

+

112.872,37

1,00

11.376,22

+

11.377,22

1,00

12.559,58

+

12.560,58

29.723,05
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B. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT (IC)
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Estat de despeses
Aplicació pres.

Descripció de la despesa

Crèdit actual

Despeses jurídiques. Defensa, representació
i altres
TC.AAPP.A consells comarcals. CC del
22.942.46500
Baix Llobregat (CCBLL)
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori
31.151.22706
i medi ambient
Proj. Inversió (PI) Polítiques adquisió sól.
31.151.60001
Expropiacions
A Àrees Metropolitanes. Transferencies
31.942.76401
conveni col·laboració
35.1621.22700 Recollida i tracatament de residus. Contracte
Estudis i treballs tècnics. Protecció pedrera
35.1720.22706
Berta
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori
36.151.22706
i medi ambi
Proj. Inversió (PI) Adquisició vehicle
36.151.22706
furgoneta brigada
Reparació infrastructura i béns naturals. Via
36.1532.21000
pública
36.160.22700 Manteniment clavegueram i neteja imbornals
Proj. Inversió (PI). Actuacions connexions
36.160.60904
xarxa claveguera
Proj. Inversió (PI) reposició enllumenat/xarxa
36.165.61922
electrica
36.171.22710 Servei de parcs o jardins. Altres actuacions.
Proj. Inversió (PI) Caldera i nova sala
36.323.63310
caldera CEIP PAU VILA
36.454.21000 Reparació arranjament de caminis locals
Proj. Inversió (PI) Adequació edificis plans
36.920.63207
emergència
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori
38.151.22706
i medi ambi
Despeses en inversions gestionades per a
38.419.65000
altres ens públics.
Proj. Inversió (PI) Instr. musicals Escola
42.326.63900
Música
Estudis i treballs tècnics. Serveis educatius,
43.326.22706
Casal estiu
TOTAL
21.920.22604

Variació

Sign.

Crèdit final

49.158,49

14.234,44

+

63.392,93

24.000,00

10.825,94

+

34.825,94

89.178,42

55.967,20

+

145.145,62

1,00

90.001,00

+

90.002,00

1,00

234.302,09

+

234.303,09

451.412,42

21.628,26

+

473.040,68

1,00

20.000,00

+

20.001,00

33.700,00

377,52

+

34.077,52

1,00

18.150,00

+

18.151,00

83.140,32

5.628,34

+

88.768,66

56.557,60

2.745,08

+

59.302,68

2.424,59

5.279,37

+

7.703,96

78.885,09

5.929,00

+

84.814,09

26.714,57

4.356,00

+

31.070,57

1,00

5.338,52

+

5.339,52

25.021,68

508,20

+

25.529,88

1,00

5.103,15

+

5.104,15

15.000,00

5.469,20

+

20.469,20

97.358,79

31,75

+

97.390,54

4.500,00

568,75

+

5.068,75

15.000,00

4.121,05

+

19.121.05

Estat d’ingressos

510.564,86

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACORD JUNTA DE GOVERN (TD02-011): ACORD_JGL
_3812J21_23062021
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 23/06/2021 12:08

Codi per a validació: AIQC0-TMGFL-IHMCE
Pàgina 5 de 6

SIGNAT
23/06/2021 12:08

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14317008 AIQC0-TMGFL-IHMCE A9DB82F789640238F84E104B1E7BE62841095F1D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

MD2022

Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

22.87000

Incorporació de romanents per a despeses
generals
Incorporació de romanents per a despeses
amb finançament afectat

22.87010

Previ. actual

Variació

Sign.

Previ. final

2.019.463,47

510.564,86

+

2.530.028,33

35.502,52

0,00

+

35.502,52

TOTAL

510.564,86

Tercer.- Determinar que de conformitat amb la modificació aprovada als punts anteriors, el
resum per capítols es veurà incrementat globalment en 540.287,91 €.
Quart.- Acordar complementàriament i en relació als punts dispositius anteriors les
següents determinacions:
-

-

El registre comptable de les operacions pressupostàries MC aprovades, no obstant això,
els nous crèdits aprovats inicialment, restaran en situació d’indisponiblitat fins a l’aprovació
definitiva de l’expedient. En cas de manca de confirmació (total o parcial) del crèdits
aprovats amb caràcter provisional, es procedirà a la cancel·lació de les operacions (MC)
que corresponguin.
La creació en el al vigent pressupost de 2021, de les aplicacions pressupostàries que es
detallen a continuació:
Aplicació
36.3321.63211
TOTAL

Descripció de la despesa
Proj. Inversió (PI) Edificis i altres constr. Biblioteca

Crèdit
12.559,58
12.559,58

Les anteriors aplicacions pressupostàries es creen en el marc de la modificació de
generació de crèdits indicada.

Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA, MGS i HMM) i al de
Secretaria General (ADR i SCN).
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.

S’expedeix aquesta còpia autèntica, identificant el número de resolució/acord, per a la
seva incorporació a l’expedient/s corresponent/s.
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Certificat (signatura electrònica)
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Òrgan col·legiat (de govern)
Junta Govern Local.
DATA DE SESSIO 22/06/2021.

