
 
 

DECRET 

 

 

PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT MC07/2022 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

Núm. Exp.: X2022002622 

 
Antecedents de fet 
 
Per provisió de l’Alcaldia 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. 
 
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. Considerant que es mantenia la 
situació d’emergència extraordinària el Consell de Ministres de 27 de juliol de 



 
 

2021 va acordar mantenir la suspensió de les regles fiscals, decisió que va ser 
ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021. Així doncs, es 
mantenen suspeses per l’exercici 2022 les regles fiscals, és a dir, els objectius 
d’estabilitat i deute i la regla de la despesa. 
 

 Les bases 9, i de la 10 a 18 de les bases d'execució del Pressupost de 
l'Ajuntament.  
 

 L’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit és l’Alcalde, 
d’acord a les bases 11, 14 i 15 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal 
 

 En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per Resolució de l’alcalde núm 2019/460 de data 12 de juliol de 2019 
modificat per la resolució de l’alcalde núm 2021/30 de data 14 de gener de 
2021. 

 
 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vistos els informes/memòria de les àrees de Serveis TIC, Joventut, Alcaldia, Serveis 
Tècnics, EMMB i Serveis Socials que consten en l’expedient 
 
La interventora municipal ha emès informe i consta en l’expedient: 
 
D’acord amb l’article 11.1 de les bases d’execució del pressupost, l’òrgan competent 
per resoldre és l’Alcaldia. 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
 
L’Alcalde resol: 
 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 07/2022, modalitat 
generació, transferència de crèdits d’acord amb el següent detall: 
 

46112 DIBA TIC 8.645,04 15 49101 62600 Renove CPD, Telecos i ordinadors8.645,04

46501 CCB conveni  activitats saludables8.960,05 11 33702 22609 Activitats i campanyes 8.960,05

46119 DIBA - EMMB projectes 3.700,00 26 32400 22111 Material de gestió 3.700,00

TOTAL ingressos 21.305,09 21.305,09

GENERACIÓ DE CRÈDIT

Fonts de Finançament Partides a augmentar

TOTAL despeses a incrementar  
 
 
 
 
 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES 



 
 

Partides a disminuir     Partides a augmentar   

03 23101 48002  serveis socials - beques 4.000,00   03 23101 22690 activitats i campanyes 4.000,00 

23 92001 22201 Postals 1.000,00   01 91201 22601 
Atencions 
protocol·làries 

1.000,00 

02 15101 21000 Execucions subsidiàries 20.000,00   02 15321 61902 ronda Moreta 20.000,00 

TOTAL a DISMINUIR 25.000,00   TOTAL a AUGMENTAR 25.000,00 

 
Segon.-  De conformitat amb el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost 
Municipal de 2022 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.  
 
Berga, datat i signat electrònicament 
 
Informa favorablement 
El regidor d’Hisenda  
Marià Miró Manubens 
 
 
 
 
 
Signat electrònicament 
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