
 
 
 
 
 

DECRET 

 
 

 

PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT MODIFICACIO DE CREDIT 10-2021, TRANSFERENCIA DE 
CREDIT I INCORPORACIO ROMANENTS 

Núm. Exp.: X2021001944 

 
 
 
Antecedents de fet 
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 23/08/2021 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit, com a conseqüència de despeses que s’han previst realitzar per 
a aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no hi 
ha crèdit suficient en el vigent Pressupost de la Corporació. 
 
 
Per decret d’alcaldia 2021/598 de data 23/06/2021 es va aprovar la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2020, de la qual s’obté: 
Romanent de tresoreria de despeses generals (RTDG) per import de 847.397,67€  
Despeses pendents d’aplicar per import de 281.903,96€ 
Saldo de despeses compromeses per import 2.264.697,98€ 
 

IMPORT ROMANENT TANCAMENT   847.397,67 

mc1-21 
 

81.464,37 

mc5-21 
 

534.505,81 

DISPONIBLE 
 

231.427,49 

MC10-21 
 

3.162,50 

DISPONIBLE   228.264,99 

 
Legislació aplicable 
 
 

 Els articles 172 a 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

 El ROM de l’Ajuntament de Berga i en el seu defecte els articles 42, 173 i 175 
del Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

 Els articles 34 a 51  del Reial decret 500/1990, de 20 d'Abril, que desenvolupa 
el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals en Matèria de Pressupostos. 

 



 
 

 Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

 

 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). 

 

 Els articles 21.1.f) i 22.2.a), i) i 113 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. 
 

 El Congrés dels Diputats en sessió de 20 d’Octubre de 2020 va apreciar que es 
dona una situació d’emergència extraordinària que motiva la suspensió de les 
regles fiscals, requisit que estableix l’article 11.3 de la LOEPSF. En 
conseqüència, no són d’aplicació les mesures correctives i coercitives que  
estableix la LOEPSF ni al 2020 ni al 2021. 
 

 Les bases 10 a 18 de les bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament.  
 

 
 
MOTIVACIÓ 
 
Els serveis de secretaria, han presentat una memòria justificativa de modificació de 
crèdit per transferència de crèdit que consta a l’expedient per tal de fer front a una 
sentència de data 27/05/2021. Atès que aquesta despesa no estava prevista i al 
tractar-se d’un import important es finançarà del fons de contingència. 
 
El servei de feminisme, LGTBI i societat inclusiva ha informat que no es va incorporar 
part d’un contracte adjudicat en l’exercici 2020, per tant es procedirà a la incorporació 
de l’operació 220200009713. 

 

Els serveis tècnics municipals han presentat una memòria justificativa per tal de poder 
executar les obres d’arranjament d’un tram del camí d’accés a les masies anomenades 
La Torre de Carcaiol, El Casó, Cal Graner i Mas d’en Bosc 
 
El servei de tresoreria municipal ha presentat una memòria justificativa, que consta en 
l’expedient, per tal d’incrementar el saldo de la partida de comissions bancàries, doncs 
ja s’ha gastat la totalitat pressupostada per l’exercici en curs. 
 
La interventora municipal ha emès informe favorable: 
CSV: 6c3d659e-3ecc-4d15-83fb-bcab8bfac400 
 
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit és l’Alcalde, d’acord 
a les bases 11, 14, 16 i 18 de les Bases d’execució del pressupost municipal 
 



 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’Alcalde resol: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de  transferències de crèdit i incorporació de romanents 
núm. 10-2021 d’acord amb el següent detall: 
 

Mitjançant transferència de crèdit: 
 

Partides a disminuir     Partides a augmentar     

        
  

  

23 92901 50000 
Fons de 
contingència 35.399,92   19 92001 22604 Juridics, contenciosos 35.399,92 

  
 

    
  

  

02 15321 61900 

Arranjament de 
paviments (Voreres i 
asfalts) 9.361,68   02 15320 21000 

Infraestructures i bens 
naturals – (Vies públiques) 9.361,68 € 

  
 

      
 

  

23 92901 50000 
Fons de 
contingència 6.500,00   23 93400 35901 Comissions bancàries 6.500,00 € 

  
 

      
 

  

TOTAL despeses a disminuir 51.261,60   TOTALdespeses a incrementar 51.261,60 

 
 
Mitjançant incorporació de romanents: 
 

Orgàn. Prog. Econom. Descripció RF* Import 

09 23200 22690 Activitats i campanyes 5 3.162,50 

      OP ANTERIOR 220200009713 *RF=RECURS FINANÇAMENT: 5 ROMANENT GENERAL 

    

  

Econom. Descripció   Import 

87000 
ROMANENT DESPESES 
GENERALS   3.162,50 

 
Segon.-  De conformitat amb el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost 
Municipal de 2021 la present resolució és immediatament executiva, havent-ne de 
donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri, de conformitat amb l'establert 
en l'article 42 del Reial decret 2568/1986. 
 
Tercer.-  Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a 
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 
Quart.- Contra aquesta disposició, que és definitiva en via administrativa, s’hi pot 
interposar recurs contenció administratiu davant la Sala d’aquest ordre jurisdiccional 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, 
comptats a partir del dia següent d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, d’acord amb els articles 10.1a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la 
interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. 
 



 
 
 
 
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 
 
Esteban Lancho Maestre, secretari accidnetal de l’Ajuntament de Berga, certifico que 
l’Alcalde, Ivan Sànchez Rodríguez, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a 
Berga, datat i signat electrònicament.    
 
 
 
Signat electrònicament 
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