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ACORD DEL PLE MUNICIPAL
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 28/10/2021, l’Acord del Ple municipal número
0306P21 que es transcriu a continuació:
EXP.E:2021_2335: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS (MC) DEL PRESSUPOST GENERAL
D’AQUEST AJUNTAMENT NÚMERO MC/08/2021 DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2021.
Vista la incoació d’aquestes actuacions administratives de modificació de crèdits (MC) del
pressupost del corrent exercici econòmic, mitjançant la provisió d’inici d’expedient signada
pel titular de l’òrgan Instructor amb codi electrònic ZYNG7-PHUR8-FLT89.
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 liquidació que va ser
aprovada per la Resolució de l’Alcaldia de data 07/07/2021 núm. 0411D21, amb resultat
positiu.
Atesos els imports positius corresponents al Romanent per a despeses generals de
4.908.877,43€ (RTDG) i al del Romanent amb finançament afectat (RTFA) de 48.183,79
€, els quals resulten del tancament comptable de l’exercici de 2020 Liquidació aprovada).
Atès que per part del/a secretari/interventor s’ha emès el corresponent informe/nota en la
mateixa proposta de resolució.
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).
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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
formula les consideracions que s’indiquen a continuació:
1. Que l’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits és
el Plenari municipal de conformitat amb l'art.177.2 TRLRHL, la LRBRL i el RD 500/90.
2. Que l’expedient inclou els següents tipus d’operacions MC: a) suplementació de crèdits
(SC), b) crèdits extraordinaris (EC) i c) generació de crèdits (GC).
3. 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 SC es financen amb al Romanent per a despeses generals (RTDG) que resulta
quantificat als estats econòmics del tancament comptable (liquidació) de l’exercici de
2020.
Els EC es financen també amb al RTDG de 2020 al qual s’ha fet referencia al punt
anterior.
Les GC es financen amb subvencions concedides en ferm (no previstes al pressupost) i/o
amb aportacions derivades de convenis, les quals no estaven consignades com ingressos
en les previsions inicials del pressupost.

4. Que els ingressos venen produint-se amb relativa normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic caracteritzat per la pandèmia de la Covid-19.
5. 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 (a 31/12/2020) entorn al 2,37%, no
excedint per tant el seu volum total de deute del 75%.
En anteriors modificacions de crèdit (MC) el RTDG utilitzat ha estat de 3.025.128,33 €,
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) + 510.564,86(MC6) + 495.100
(MC07) 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
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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.

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
de crèdits (MC), sense que es produeixi cap trencament de l’equilibri pressupostari.

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 l’esmena (CSV U0IEB-OG17T-VH14S ) que ha
estat presentada i acceptada.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits (MC) núm. 08/2021 del pressupost
de l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2021, que inclou els
següents tipus d’operacions pressupostàries i/o jurídiques:
A.
B.
C.

SUPLEMENTACIONS DE CRÈDIT (SC)
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)
GENERACIONS DE CRÈDIT (GC)

Segon.- Fer avinent que l’aprovació del punt anterior tindrà és de caràcter inicial i que el
detall de les modificacions acordades al present expedient és el que s’especifica en
síntesi a continuació:
A. SUPLEMENTACIONS DE CRÈDIT (SC)
Estat de despeses
Aplicació pres.

Descripció de la despesa

Proj. Inversió (PI) Millora instal.lacions
38.342.62200
esportives
Proj. Inversió (PI) Redacció projecte de Sala
36.333.62701
Polivalent
Proj. Inversió (PI) Adquisició vehicle furgoneta
36.1531.63401
brigada
Proj. Inversió (PI) Polítiques adquisió sól.
31.151.60001
Expropiacions
36.323.21200 Reparació
edificis
i
altres

Crèdit actual

Variació Sign.

Crèdit final

78.318,61

30.000,00

+

108.318,61

140.001,00

20.000,00

+

160.001,00

18.151,00

17.000,00

+

35.151,00

90.002,00

15.000,00

+

105.002,00

40.968,00

22.000,00

+

62.968,00
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construccions.Serveis ensenyament
Reparació material de transport. Servei policia
12.132.21400
local
TC. FISAL. Acció Social(L18)Subv.activ.
45.2412.47001
Foment Ocupació
Despeses de l'emergencia sanitaria del
47.311.22720
coronavirus
TC.APOR.Obligacions derivades del Conv. Llar
43.323.47202
d'Infants
Estudis i treballs tècnics. Serveis
43.326.22706
educatius, Casal estiu
36.150.61041 Proj. Inversió (PI) Carrers i vies públiques
Reparació infrastructura i béns naturals. Via
36.1532.21000
pública
TOTAL

2.000,00

2.000,00

+

4.000,00

39.466,00

7.500,00

+

46.966,00

36.046,54

25.000,00

+

61.046,54

205.000,00

45.000,00

+

250.000,00

19.121,05

2.500,00

+

21.621,05

150.000,00 100.000,00

+

250.000,00

220.144,88 200.000,00

+

420.144,88

486.000,00

Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

Previ. actual

22.87000
TOTAL

Romanent per a despeses generals (RTDG)

3.025.128,33 486.000,00
486.000,00

B.

Variació Sign.
+

Previ. final
3.511.128,33
(1)

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)
Estat de despeses

Aplicació pres.
38.1532.61929
31.942.76404
22.425.85090
TOTAL

Descripció de la despesa

Crèdit actual

Proj. Inversió (PI) Reurbanització de l’entorn
del nou Centre d’Atenció Primària
Aportació AMB obres Pacte 2020-2023
Adquisició accions Tersa

Variació Sign.

Crèdit final

0,00

400.000,00

+

400.000,00

0,00
0,00

735.000,00
10.000,00
1.145.000,00

+
+

735.000,00
10.000,00

Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

Previ. actual

Variació Sign.

22.87000
TOTAL

Romanent per a despeses generals (RTDG)

3.511.128,33 1.145.000,00
1.145.000,00

+

Previ. final
4.656.128,33

C. GENERACIÓ DE CRÈDITS (GC)
Estat de despeses
Aplicació pres.

Descripció de la despesa

81.231.22701

Pacte contra la violència de gènere

Crèdit actual
0,00

Variació Sign.
12.000,00

+

Crèdit final
12.000,00
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Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

31.75084

Transferències capital Gencat
Transferències corrents de l’AGE (ESTAT)
Pacte contra la violència de gènere

22.42092
TOTAL

Previ. actual

Variació Sign.

Previ. final

0,00

0,00

+

0,00

0,00

12.000,00

+

12.000,00

12.000,00

Tercer.- Determinar que de conformitat amb la modificació aprovada als punts anteriors,
el resum per capítols es veurà incrementat globalment en 1.643.000,00 €.
Quart.- Acordar complementàriament i en relació als punts dispositius anteriors les
següents determinacions:
 L’elevació automàtica a definitiva de la present aprovació provisional, sense necessitat
d’adoptar un nou acord, si en el període d’exposició al públic no es presenten al·legacions
i/o reclamacions al procediment; tot això, sense perjudici que a títol complementari i per
major seguretat jurídica, per part de l’Alcaldia es dicti una resolució declarativa al respecte.
 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 vigent pressupost de 2021, de les aplicacions pressupostàries que es
detallen a continuació:


Aplicació
38.1532.61929
31.942.76404
22.425.85090
81.231.22701
TOTAL
Aplicació
31.75084
22.42092
TOTAL

Descripció de la despesa
Proj. Inversió (PI) Reurbanització de l’entorn del nou Centre d’Atenció
Primària
Aportació AMB obres Pacte 2020-2023
Adquisició accions Tersa
Pacte contra la violència de gènere
Descripció de l´ingrés
Transferències capital Gencat
Transferències corrents de l’AGE (ESTAT) Pacte contra la violència de
gènere

Crèdit
400.000,00
735.000,00
10.000,00
12.000,00
1.157.000,00
Crèdit
0,00
12.000,00
12.000,00

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

Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
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següents:
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA, MGS, HMM i PAS ) i
al de Secretaria General (ADR i SCN).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45
de la LPACAP) i al tauler/portal de la seu electrònica municipal (normes de
transparència).
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
S’expedeix aquesta còpia autèntica, identificant el número de resolució/acord, per a la
seva incorporació a l’expedient/s corresponent/s.
Certificat (signatura electrònica)
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Òrgan col·legiat (de govern)
Ple Mpal.
DATA DE SESSIO 28/10/2021.

