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Regidoria d’Hisenda i Recursos Humans 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari  
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620      

 

Modificacions de crèdit (111)
 
Assumpte: Relatiu a rectificar l'expedient MC AJT 3/2018 de modificació del pressupost de 
l'Ajuntament per incorporació de romanents.

Número Expedient: 11/2018/111

Fets:

En data 04/02/2018 es va aprovar, mitjançant resolució del regidor delegat d’Hisenda 
número E-702/2018, l’expedient MC AJT 3/2018 d’incorporació al pressupost de 
l’Ajuntament de romanents de crèdit d’aplicacions pressupostàries de despeses d’inversió 
del pressupost de l’any anterior.

Aquesta incorporació es va tramitar d’acord amb el previst a l’article 12.8 de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’any 2018 sobre incorporació de romanents de crèdit, 
segons el qual:

“Amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedeix la incorporació de romanents. 
Malgrat això, aquesta modificació es pot aprovar abans de la liquidació del pressupost en els 
casos següents:

a) Quan es tracti de despeses finançades amb ingressos específics afectats.

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l’exercici anterior o a despeses urgents, 
amb l’informe previ de la Intervenció, on s’avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

Dins de l’expedient hi figura un augment de 299.999,97 euros a l’aplicació pressupostària de 
despesa J3210/15340/61919 PLAÇA PAU CASALS I PRIMERA FASE PL. J. BARANGE, 
finançat íntegrament amb el compromís d’ingrés concertat de l’aplicació J2100/91301 
PRESTEC 1_17 BANCO SABADELL (EX. ANTERIOR), que correspon a part del préstec 
contractat a l’exercici 2017 pendent de disposar.

Vist que en el decurs de la liquidació del pressupost 2017, s’han posat de manifest els 
romanents de crèdits susceptibles d’incorporació així com les seves corresponents fonts de 
finançament resultant que, el préstec 1/2017 ha estat disposat dins de l’exercici 2017 per 
220.513,67 euros i que aquest finançament ha estat assignat al projecte 20171009 PLAÇA 
PAU CASALS I PRIMERA FASE PL. J. BARANGE, és necessari modificar el finançament 
de la incorporació aprovada en el sentit de substituir una part del compromís d’ingrés de 
préstec (aplicació J2100/91301 PRESTEC 1_17 BANCO SABADELL EX. ANTERIOR) per 
excés de finançament afectat (aplicació J2100/87012 EFA GENERAL INCORPORACIO DE 
ROMANENTS).
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Atès que l’esmentat error no té efectes en l’import dels crèdits incorporats però sí en la 
codificació correcta de l’aplicació pressupostària d’ingrés que la finança, cal procedir a fer la 
corresponent rectificació de l’acord d’incorporació, modificant la distribució del finançament.

Fonaments de dret:
Atès que de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, “Les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”

Vist que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, estableix que la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i disposicions reglamentàries correspon a 
l’òrgan que els ha dictat.

Resolc

Primer.- Rectificar l’expedient de modificació de crèdits MC AJT 3/2018 d’incorporació de 
romanents al pressupost de l’Ajuntament, en el sentit de modificar la distribució de 
finançament que a l’acord consta com:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2018 J2100/87002 RTDG INCORPORACIO DE ROMANENTS 269.833,53 €
ALTA 2018 J2100/87012 EFA GENERAL INCORPORACIO DE ROMANENTS 755.498,41 €
ALTA 2018 J2100/91301 PRESTEC 1_17 BANCO SABADELL (EX.ANTERIOR) 800.476,13 €

TOTAL FINANÇAM ENT 1.825.808,07 €

Sent la imputació correcta la següent:
Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2018 J2100/87002 RTDG INCORPORACIO DE ROMANENTS 269.833,53 €
ALTA 2018 J2100/87012 EFA GENERAL INCORPORACIO DE ROMANENTS 976.012,08 €
ALTA 2018 J2100/91301 PRESTEC 1_17 BANCO SABADELL (EX.ANTERIOR) 579.962,46 €

TOTAL FINANÇAM ENT 1.825.808,07 €

Segon.- Aprovar el document comptable 12018000017338 que minora en 220.513,67€ 
l’aplicació pressupostària d’ingrés J2100/91301 PRESTEC 1_17 BANCO SABADELL (EX. 
ANTERIOR).

Tercer.- Aprovar el document comptable 12018000017342 que augmenta en 220.513,67€ 
l’aplicació pressupostària d’ingrés J2100/87012 EFA GENERAL INCORPORACIO DE 
ROMANENTS.
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Granollers, 21/03/2018

La Secretària General

Granollers, 22/03/2018

El regidor delegat
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