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

Resolució
Núm. Resolució: E-2851/2022

Identificació de l'expedient:
Expedient 7/2022/111
Relatiu a rectificar l'expedient 2/2022/111 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per
incorporació de romanents
Fets:
En data 20/02/2022 es va aprovar, mitjançant resolució del regidor delegat d’Hisenda
número E-1254/2022, l’expedient 2/2022/111 de modificació del pressupost de l’Ajuntament
per incorporació de romanents de crèdit d’aplicacions pressupostàries de despeses
d’inversió del pressupost de l’any anterior.
Aquesta incorporació es va tramitar d’acord a l’establert en les bases d’execució del
Pressupost General que preveuen en el seu article 12.8 que “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.”
El finançament de la incorporació de romanents aprovada va ser el següent:
Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

Import

K2100/87012

EFA GENERAL INCORPORACIO DE ROMANENTS

589.760,75€

K2100/87017

EFA ESPECIFIC INCORPORACIO DE ROMANENTS

54.472,87 €

K2100/91300

PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI

252.118,20€

K3102/76201

CONVENI AJT. LA ROCA OBRES CARRER VENEÇUELA

K5001/79103

FEDER TURISME INDUSTRIAL RUFA
TOTAL FINANÇAMENT

44.868,81€
193.390,36€
1.134.610,99 €

La Resolució d’Alcaldia E-2018/2022, de 15 de març aprova la liquidació del pressupost de
l’exercici 2021, en la que es posa de manifest els romanents de crèdits susceptibles
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d’incorporació així com les seves corresponents fonts de finançament. Amb posterioritat, es
detecta que els criteris per a la determinació de les fonts de finançament de l’expedient
d’incorporació de romanents difereixen dels criteris utilitzats en la liquidació del pressupost
per a la determinació del finançament de la despesa executada i, en conseqüència, dels
romanents de crèdit, i, per tant, esdevé necessari rectificar la distribució del finançament de
la incorporació aprovada.
La taula següent mostra la distribució de finançament aprovada i la que pertocaria d’acord a
la liquidació de l’exercici 2021:
Expedient
2/2022/111

Aplicació pressupostària / Finançament
22/K3102/15320/61902

Expedient
7/2022/111

78.170,96 €

78.170,96 €

Subvencions de capital (CIC) - K3102/76201

44.868,81 €

44.868,81 €

Préstec 2021 (CIC)

33.302,15 €

- €

Excés finançament afectat (general)

Diferència
- €
- €
-

33.302,15 €

- €

33.302,15 €

33.302,15 €

22/ K3222/17110/61922

144.129,79 €

144.129,79 €

- €

Préstec 2021 (CIC)

144.129,79 €

144.129,79 €

- €

22/ K2410/92020/62602

51.673,05 €

51.673,05 €

51.673,05 €

- €

- €

51.673,05 €

22/ K3102/15340/60905

328.168,04 €

328.168,04 €

- €

Préstec 2021 (CIC)

74.686,26 €

125.000,00 €

50.313,74 €

253.481,78 €

90.896,40 €

- 162.585,38 €

- €

112.271,64 €

112.271,64 €

54.472,87 €

54.472,87 €

- €
- €

Excés finançament afectat (general)
RTDG

Excés finançament afectat (general)
RTDG
22/ K5112/33210/62321
Excés finançament afectat (específic)

- €
-

51.673,05 €
51.673,05 €

54.472,87 €

54.472,87 €

22/ K5001/43210/63701

277.996,28 €

277.996,28 €

- €

Subvenció de capital (CIC) - K5001/79103

193.390,36 €

277.996,28 €

84.605,92 €

84.605,92 €

- €

200.000,00 €

200.000,00 €

- €

- €

164.815,95 €

164.815,95 €

200.000,00 €

35.184,05 €

- 164.815,95 €

1.134.610,99 €

1.134.610,99 €

- €

Excés finançament afectat (general)
22/ K5001/43210/62206
Subvenció de capital (CIC) - K5001/79103
Excés finançament afectat (general)
Total

-

84.605,92 €

L’esmentada rectificació no té efectes en l’import dels crèdits incorporats però sí en la
codificació correcta de l’aplicació pressupostària d’ingrés que la finança. Per tant, cal
procedir a la corresponent rectificació de l’acord d’incorporació, modificant la distribució del
finançament tal com segueix:
Expedient
2/2022/111

Finançament de la incorporació

Expedient
7/2022/111

Diferència

Subvencions de capital (CIC) - K3102/76201

44.868,81 €

44.868,81 €

- €

Subvencions de capital (CIC) - K5001/79103

193.390,36 €

442.812,23 €

249.421,87 €

Préstec 2021 (CIC) - K2100/91300

252.118,20 €

269.129,79 €

17.011,59 €

54.472,87 €

54.472,87 €

- €

589.760,75 €

159.382,60 €

- 430.378,15 €

- €

163.944,69 €

163.944,69 €

1.134.610,99 €

1.134.610,99 €

- €

Excés finançament afectat (específic) - K2100/87017
Excés finançament afectat (general) - K2100/87012
RTDG - K2100/87002
Total
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Fonaments de dret:


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.”



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.



Article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals i amb l'article 12è de les Bases
d'execució del Pressupost General vigent, l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació de crèdits és el regidor delegat d'Hisenda.

Per tot allò exposat, en exercici de les atribucions delegades per l'Alcaldia, d'acord amb la
Resolució núm. E-351/2022, de 17 de gener de 2022,
Resolc
Primer.- Rectificar l’expedient de modificació de crèdits d’incorporació de romanents al
pressupost de l’Ajuntament 2022, en el sentit de substituir la distribució de finançament que
consta a l’acord:

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

Import

K2100/87012

EFA GENERAL INCORPORACIO DE ROMANENTS

589.760,75€

K2100/87017

EFA ESPECIFIC INCORPORACIO DE ROMANENTS

54.472,87 €

K2100/91300

PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI

252.118,20€

K3102/76201

CONVENI AJT. LA ROCA OBRES CARRER VENEÇUELA

K5001/79103

FEDER TURISME INDUSTRIAL RUFA
TOTAL FINANÇAMENT

44.868,81€
193.390,36€
1.134.610,99 €

Per la distribució de finançament següent:
Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

K2100/87012

EFA GENERAL INCORPORACIO DE ROMANENTS

K2100/87017

EFA ESPECIFIC INCORPORACIO DE ROMANENTS

54.472,87 €

K2100/91300

PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI

269.129,79€

K3102/76201

CONVENI AJT. LA ROCA OBRES CARRER VENEÇUELA

K5001/79103

FEDER TURISME INDUSTRIAL RUFA

442.812,23€

K5102/87002

RTDG

163,944,69€

TOTAL FINANÇAMENT

Import
159.382,60€

44.868,81€

1.134.610,99 €
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Segon.- Aprovar el document comptable MPIAUM 12022000024208 que minora en 430.378,15€ l’aplicació pressupostària K2100/87012 EFA GENERAL INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS.
Tercer.- Aprovar els documents comptables MPIAUM 12022000024210 i 12022000024211
que augmenten les aplicacions pressupostàries següents pels imports assenyalats:

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

Import

K2100/91300

PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI

+17.011,59€

K5001/79103

FEDER TURISME INDUSTRIAL RUFA

+249.421,87€

K5102/87002

RTDG

+163,944,69€

El regidor delegat
Signat digitalment per Jordi Terrades Santacreu DNI 77278836D (TCAT)
Data: 07/04/2022 10:33:48

El Secretari General
Signat digitalment per Manuel Monfort Pastor
Data: 06/04/2022 16:31:57
Granollers, 06/04/2022

Granollers, 07/04/2022
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