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INTERVENCIÓ GENERAL
Expedient: PRE.MOD 2022/3

DICTAMEN

Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 3/2022, consten les propostes de
diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de despeses, les quals
no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les quals no existeix suficient crèdit al
pressupost vigent.

Aquesta proposta és la següent:
.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports : Proposta de modificació de crèdits de
data 8 de febrer d’import 76.012,52 euros. PRE.SOL 3 Per poder portar a terme el
programa Natació a l'Escola, curs 2021-2022, 1r semestre 2022, cal poder assumir les
despeses derivades del lloguer de monitoratge específic i de carrers/làmines d'aigua a
diferents equipaments esportius (Gimnàs Gimbe, SL, Ateneu Les Bases, Club Esportiu
Cube Manresa, Cube Fitness, SL, Aigües de Manresa i Club Natació Manresa) i transport
(Transbages) per l'alumnat participant d'escoles perifèriques .

.- Servei d’Alcaldia-Presidència : Proposta de modificació de crèdits de data 2 de
març
d’import 3.500,00 euros. PRE.SOL 15 Amb motiu de la celebració del 20è
aniversari de l'Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa es proposa augmentar
la partida de subvencions nominatives per poder tramitar un conveni pel pagament de
3.500 amb l'Associació Cultural .

Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdits per aplicació parcial
del superàvit pressupostari , per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense
que això pertorbi el funcionament normal dels serveis.
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 22 de gener de 2022.
Atès que les modificacions proposades afecten a
suplements de crèdits per aplicació
parcial de superàvit pressupostari , correspon al Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.

Normativa aplicable
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es pugui
demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui insuficient o no
ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de
crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de crèdit en el segon. Aquest
expedient haurà d’anar informat prèviament per la Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació
del Ple de la corporació amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb
càrrec a romanent líquid de tresoreria provinent de l’exercici 2021.
L'import del romanent líquid de Tresoreria per despeses generals de la liquidació de
l'exercici de 2021 ascendeix a la quantitat de 982.620,29 euros, un cop deduïdes les
despeses compromeses , resulta suficient per al finançament de la present modificació.
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats.
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de
cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres,
serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi exercici
pressupostari.
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Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. P3/2022 dins
el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es descriuen en
la part expositiva.

SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas de no
presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.
Tanmateix, el Ple de la corporació municipal resoldrà.

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 04/03/2022
8:58:36
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 04/03/2022
11:55:44
Raó: Informat
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 04/03/2022
13:24:41
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per
:JOSE LUIS GONZALEZ
LEAL - DNI 52195677Y (SIG)
Data :2022.03.09 14:38:26
CET
Raó:Informat per la Comissió
Informativa de Serveis
Generals en data 09/03/2022
Lloc : Manresa

Signat electrònicament per
:JOSE LUIS GONZALEZ
LEAL - DNI 52195677Y (SIG)
Data :2022.03.18 09:27:42
CET
Raó:Aprovat pel Ple en data
17/03/2022
Lloc : Manresa

Número de Referència: DX7UFXMKCZ4C

INFORME D’INTERVENCIÓ
Procediment: modificació de crèdits a aprovar pel Ple
Expedient: PRE.MOD2022/3

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control establertes en l'article 213 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b) del règim jurídic dels

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, regulat pel Reial
decret 128/2018, de 16 de març, s'emet el següent

INFORME

Antecedents
A partir dels informes proposta emesos pels serveis que es detallen a continuació, es
formula dictamen per a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit:

.- Servei d’ Ensenyament, Cultura i Esports: Proposta de modificació de crèdits de
data 8 de febrer d’import 76.012,52 euros. PRE.SOL 3.- Per poder portar a terme el
programa Natació a l'Escola, curs 2021-2022, 1r semestre 2022, cal poder assumir les
despeses derivades del lloguer de monitoratge específic i de carrers/làmines d'aigua a
diferents equipaments esportius (Gimnàs Gimbe, SL, Ateneu Les Bases, Club Esportiu
Cube Manresa, Cube Fitness, SL, Aigües de Manresa i Club Natació Manresa) i transport
(Transbages) per l'alumnat participant d'escoles perifèriques .

.- Servei d’Alcaldia-Presidència: Proposta de modificació de crèdits de data 2 de març
d’import 3.500,00 euros. PRE.SOL 15.- Amb motiu de la celebració del 20è aniversari de
l'Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa es proposa augmentar la partida de
subvencions nominatives, per poder tramitar un conveni pel pagament de 3.500 amb
l'Associació Cultural .

Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdits per aplicació parcial
del superàvit pressupostari, per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense
que això pertorbi el funcionament normal dels serveis.
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
Normativa aplicable
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que quan una despesa no es pugui
demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui insuficient o no
ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de
crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de crèdit en el segon. Aquest
expedient haurà d’anar informat prèviament per la Intervenció, i es sotmetrà a l’aprovació
del Ple de la corporació amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb
càrrec a romanent líquid de tresoreria provinent de l’exercici 2021.
L'import del romanent líquid de Tresoreria per despeses generals de la liquidació de
l'exercici de 2021 ascendeix a la quantitat de 982.620,29 euros, un cop deduïdes les
despeses compromeses, resulta suficient per al finançament de la present modificació.
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats.
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de
cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres,
serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi exercici
pressupostari.
Un cop examinat el dictamen de modificacions de crèdit que es proposa, em cal informar
favorablement, en complir-se les prescripcions establertes en la legislació abans
esmentada.
La interventora,

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 03/03/2022
13:43:50
Raó: Ho informo
Lloc: Manresa
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Expedient n.: PRE.MOD20220003
Procediment: Suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria per un import de 79.512,52 euros.

INFORME D'INTERVENCIÓ DEL CÀLCUL DE L'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b)6è del 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,
emeto el següent:

INFORME
PRIMER. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques.
Per això, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que
afectin les despeses o els ingressos de les Entitats Locals han de realitzar-se sota el
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el previst
en els articles 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Cal recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de
salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 (prorrogada per a l'exercici
2021), considerant que es complien les condicions per mantenir-la en vigor també
per a l'any 2022, per la qual cosa el Consell de Ministres del passat 27 de juliol va
acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals.
Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de
2021, considerant que a Espanya es mantenen les condicions d'excepcionalitat que
justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals en 2022. D'aquesta manera, amb
l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des
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d'aquest dia en què es va prendre l'acord, es mantenen suspesos durant
l'exercici 2022, els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de
despesa.
En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de
l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta de la
normativa aplicable, les quals continuen en vigor.
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern ha
fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals en l'exercici
2021 del 0,1% del PIB i del 0,0% del PIB per 2022, que servirà de guia per a
l'activitat municipal.
Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la responsabilitat
fiscal de cadascuna de les administracions públiques a la qual es refereix l'article 8
de la referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi de prudència a l'hora
d'executar els seus pressupostos.
SEGON. Legislació aplicable:
• Els articles 3 i 8 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals[1] .
• 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).
TERCER. Malgrat els objectius d'estabilitat, deute públic i la regla de despesa,
aprovats pel Govern l'11 de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la
seva suspensió, a les modificacions dels Pressupostos de les Entitats Locals els
continua sent d'aplicació la normativa pressupostària continguda en el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
1. La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva
Aplicació a les Entitats Locals, per la qual cosa seguirà vigent en el que no contradigui LOEPSF.
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2/2004, de 5 de març i la seva normativa de desenvolupament i per tant, el principi
d'estabilitat pressupostària.
Això és a causa que els és d'aplicació l'article 16 apartat 1 in fini i apartat 2 del
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat pel
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, estableix que, la Intervenció Local
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia
Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents.
Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en
els articles 177.2 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referits a les
modificacions del pressupost general.
En base a l’exposat anteriorment, únicament tenir en compte que les despeses
finançades amb romanent de tresoreria, que en aquest cas sumen un total de
79.512,52 euros, quan arribin a executar-se dins l’exercici 2022, tindran un efecte
sobre la regla de la despesa en la mateixa quantia, que caldrà valorar a tancament
d’exercici.
Sent el resultat del control permanent previ de l'expedient: Amb efectes
informatius.

La interventora,

MARIONA Firmado
RIBERA digitalmente
por MARIONA
ESPARBE
ESPARBE - RIBERA
- DNI 39359517P
DNI
(TCAT)
39359517 Fecha:
2022.03.03
P (TCAT) 15:21:26 +01'00'
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Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
PRE.SOL 2022000003
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Número de Referència: DX7UFXMKCWAC

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Suplements, crèdits extraordinaris i transferències
•

Necessitat de la modificació:
Les despeses del programa de Natació a l’Escola del curs 2021/22 del 2n. i 3r. trimestre del
curs escolar van ser contractades de forma anticipada l’any 2021 per mitjà de 7 contractes
menors a diferents proveïdors per un import total de 51.022,52 €.
Després de 13 anys de funcionament d’aquest programa d’ensenyament de l’esport de la
natació, hi ha la voluntat política de seguir-lo oferint als centres educatius , la qual cosa
comporta disposar de 25.000 € addicionals per iniciar la contractació del 1r. trimestre del
proper curs escolar 2022/23.
La despesa anual d’aquest programa és de 76.022,52 €, però la consignació de l’aplicació
3231 22609 del pressupost 2022, creada específicament per atendre aquest programa,
només ha estat dotada amb 10 €. Així doncs, hi manquen 76.012,52 €.

•
•

Centre d'educació infantil i primària. Altres despeses diverses
Partida: 3231 22609

•

Import: 76.012,52 euros

Baixes i transferències
•
•
•
•
•

Prestacions que no s’executen:
El Servei es veurà afectat?
Import:
76.012,52 euros
Aplicacions amb decrement: pendent especificar
Partida:

•

Explicació:

Signat electrònicament
per :SÍLVIA SAURA
VILLAR - DNI 43399191P
(TCAT)
Data :2022.02.02
14:11:58 CET
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: JOSEP GILI PRAT
Data: 02/02/2022
14:28:57
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 02/02/2022
18:59:15
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 08/02/2022
12:47:46
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa
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Número de Referència: DX7UFXR4TFAC

SERVEI D’ALCALDIA PRESIDENCIA
PRE.SOL 2022000015

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Suplements, crèdits extraordinaris i transferències

•

Necessitat de la modificació:
Amb motiu de la celebració del 20è aniversari de l'Associació Cultural Recreativa Armats de
Manresa es proposa augmentar la partida de subvencions nominatives per poder tramitar un
conveni pel pagament de 3.500 amb l'Associació Cultural
Regidories- subvencions nominatives. Associació Cultural recreativa Armats de
Manresa. 3.500 euros

•

Partida: 9120 48920

•

Import: 3.500,00 euros

Signatures

Signat electrònicament
per: JOSEP JOAN
SIMON CARRERAS
Data: 01/03/2022
14:29:22
Raó: Ho informo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 01/03/2022
18:27:48
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 02/03/2022
13:18:23
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa
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Ajuntament de Manresa

Data obtenció 03/03/2022
Pàg.

09:36:19
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
P3/2022

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

02/03/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD2022/3
En El.laboració

Situació expedient:

Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis

76.012,52

3.- Despeses Financeres
4.- Transferències Corrents

3.500,00

5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

79.512,52

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències Corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d´Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers

79.512,52

9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

79.512,52

BAIXE

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 03/03/2022
Pàg.

09:35:24
1

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:

P3/2022

Text explicatiu:

G

02/03/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD2022/3

Situació expedient:
G/I

Data:

Aplicació
3231 22609

En El.laboració
Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació

9120 48920

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

5

76.012,52 Crèdit insuficient P3/2022

020 +

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

5

3.500,00 Crèdit insuficient P3/2022

020 +

AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS
AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS

Regidories.-Subvencions
nominatives

I

87000

Per a despeses generals

I

87000

Per a despeses generals

Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu

020 +

Centres d'educació infantil i
primària - Activitats cultur

G

R.F.

020 +

Suma Total. . . . . . .

76.012,52

Per augmentar aplicació
pressupostària 3231.22609
P3/2022

3.500,00

Per augmentar aplicació
pressupostària 9120.48920
P3/2022

79.512,52

79.512,52

Número de Referència: DX7UF1YEE6VC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2022, va
acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P3/2022.
En compliment del què disposen els articles 169.1, 177.2 i 179.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des de l'endemà
al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[adreça https://www.manresa.cat].
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament aquest acord.

Alcalde,

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 18/03/2022
11:31:18
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Alcalde,

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 18/03/2022
11:31:18
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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A
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament aquest acord.

Pàg. 1-1

Durant aquest termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[adreça https://www.manresa.cat].

CVE 202210045438

En compliment del què disposen els articles 169.1, 177.2 i 179.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des de l'endemà
al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Data 23-3-2022

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2022, va
acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P3/2022.

B

Número de Referència: DX7UF1YEE6VC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI

Diligència
Es fa constar que el present anunci ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 24/03/2022 al dia
13/04/2022 ambdós inclosos.

Dades de l'anunci
Expedient

PRE.MOD 202200003

Títol de l'anunci

Anunci aprovació inicial expedient de modificació de crèdits P3/2022

Descripció

Anunci aprovació inicial expedient de modificació de crèdits P3/2022

Documents de l'anunci
Document de l'anunci

P3 ANUNCI INICIAL BOP.pdf

Resum de l'anunci

Uk27JDlGraW6ikxhAJ0EcSHu4rU=

Documentació annexa
Evidència de publicació de l'anunci

evidencia_publicacio.xml

Evidència de retirada de l'anunci

evidencia_retirada.xml

Aquest és un document electrònic original generat el 14/04/2022 a les 01:23 mitjançant el sistema eTauler per a l'organisme Ajuntament
de Manresa, per tal de ser incorporat en l'expedient PRE.MOD 202200003. El Consorci AOC ha guardat traça de tota aquesta informació
que pot ser consultada en qualsevol moment tant per part de l'organisme emissor de la informació com per l'organisme requeridor de la
mateixa. Les evidències electròniques que garanteixen l'autenticitat i integritat de les dades estan contingudes en els documents XML
annexats a aquest PDF.
L'autenticitat i integritat d'aquest document PDF estarà assegurada per una signatura electrònica d'aquest ens. La simple mera impressió
del document mateix no manté cap d'aquestes garanties.

Servei facilitat per

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX7UFYZTCQEC

ROSA GOMÀ BATRIU, Secretària General accidental de l'Ajuntament de Manresa,
CERTIFICO:
Que l’expedient de modificació de crèdits número P3/2022, en el pressupost
municipal vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de març de
2022; ha estat exposat al públic en aquest Ajuntament pel termini de 15 dies hàbils,
comptats des del 24 de març al 13 d’abril de 2022, ambdós inclosos, previ anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 23 de
març de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, certifico que segons informe emès per la Interventora, de data 14 d’abril
de 2022, durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I perquè consti, expedeixo aquest certificat de conformitat amb el que disposen els
articles 204 i 205 del ROF, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
d'ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.

Signat electrònicament
per: MARIA MERCÈ
AUGUETS MARMI
Data: 14/04/2022 13:20:12
Raó: Comprovat i
conforme
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: ROSA GOMÀ
BATRIU
Data: 14/04/2022
13:21:30
Raó: Ho certifico
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOAN CALMET
PIQUÉ
Data: 14/04/2022
13:42:24
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa

Número de Referència: DX7UF2TG3KVC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord
plenari d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. P3/2022, adoptat en data 17 de
març de 2022, tal i com segueix a continuació:

Capítol de despesa

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

38.674.256,00

38.659.10

38.712.915,10

2

Despeses corrents bens i
serveis

33.562.184,00

2.782.503,52

36.344.687,52

3

Despeses financeres

418.577,00

0.00

418.577,00

8.079.329,00

1.064.487,57

9.143.816.57

459.477.00

0,00

459.477,00

4

Transferències corrents

5

Fons contingència i altres
imprevistos

6

Inversions reals

8.980.288,00

26.520.129,47

35.500.417,47

7

Transferències de capital

2.180.822,00

490.284,37

2.671.106,37

8

Actius financers

121.000,00

0.00

121.000,00

9

Passius financers

8.475.689,00

0.00

8.475.689,00

100.951.622,00

30.896.064,03

131.847.686,03

TOTAL

Capítol d’ingrés

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Impostos directes

41.651.759,00

0,00

41.651.759,00

2

Impostos indirectes

3.781.590,00

0,00

3.781.590,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.959.019,00

11.450.465,57

28.409.484,57

4

Transferències corrents

28.357.609,00

409.870,13

28.767.479,13

5

Ingressos patrimonials

417.600,00

0,00

417.600,00

6

Alienació d’Inversions
reals

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.567.545,00

3.831.999,48

5.399.544,48

8

Actius financers

66.500,00

7.303.008,56

7.369.508,56

9

Passius financers

8.150.000,00

7.900.720,29

16.050.720,29

100.951.622,00

30.896.064,03

131.847.686,03

TOTAL

Contra el present acord, en virtut del què disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu.
No obstant això, segons l’establert al mateix article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà per si sol l'efectivitat de l'acord impugnat.
Alcalde accidental ,

Signat electrònicament
per: JOAN CALMET
PIQUÉ
Data: 14/04/2022
13:42:13
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

38.674.256,00

38.659.10

38.712.915,10

2

Despeses corrents bens i
serveis

33.562.184,00

2.782.503,52

36.344.687,52

3

Despeses financeres

418.577,00

0.00

418.577,00

8.079.329,00

1.064.487,57

9.143.816.57

459.477.00

0,00

459.477,00

4

Transferències corrents

5

Fons contingència i altres
imprevistos

6

Inversions reals

8.980.288,00

26.520.129,47

35.500.417,47

7

Transferències de capital

2.180.822,00

490.284,37

2.671.106,37

8

Actius financers

121.000,00

0.00

121.000,00

9

Passius financers

8.475.689,00

0.00

8.475.689,00

100.951.622,00

30.896.064,03

131.847.686,03

TOTAL

Pàg. 1-2

https://bop.diba.cat

A
Modificacions
de crèdit

CVE 202210063096

Crèdits inicials

Data 20-4-2022

Capítol de despesa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord
plenari d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. P3/2022, adoptat en data 17 de
març de 2022, tal i com segueix a continuació:

B

Número de Referència: DX7UF2TG3KVC
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ANUNCI

Impostos directes

41.651.759,00

0,00

41.651.759,00

2

Impostos indirectes

3.781.590,00

0,00

3.781.590,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.959.019,00

11.450.465,57

28.409.484,57

4

Transferències corrents

28.357.609,00

409.870,13

28.767.479,13

5

Ingressos patrimonials

417.600,00

0,00

417.600,00

6

Alienació d’Inversions
reals

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.567.545,00

3.831.999,48

5.399.544,48

8

Actius financers

66.500,00

7.303.008,56

7.369.508,56

9

Passius financers

8.150.000,00

7.900.720,29

16.050.720,29

100.951.622,00

30.896.064,03

131.847.686,03

TOTAL

Contra el present acord, en virtut del què disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu.
No obstant això, segons l’establert al mateix article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà per si sol l'efectivitat de l'acord impugnat.

Signat electrònicament
per: JOAN CALMET
PIQUÉ
Data: 14/04/2022
13:42:13
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Alcalde accidental ,

A

1

https://bop.diba.cat

Crèdits
finals

Pàg. 2-2

Modificacions
de crèdit

CVE 202210063096

Crèdits inicials

Data 20-4-2022

Capítol d’ingrés

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 20/04/2022
Pàg.

09:51:31
1

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:

P3/2022

Text explicatiu:

G

02/03/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD2022/3

Situació expedient:
G/I

Data:

Aplicació
3231 22609

Comptabilitzat
Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació

9120 48920

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

5

76.012,52 Crèdit insuficient P3/2022

020 +

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

5

3.500,00 Crèdit insuficient P3/2022

020 +

AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS
AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS

Regidories.-Subvencions
nominatives

I

87000

Per a despeses generals

I

87000

Per a despeses generals

Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu

020 +

Centres d'educació infantil i
primària - Activitats cultur

G

R.F.

17/03/2022

020 +

Suma Total. . . . . . .

76.012,52

Per augmentar aplicació
pressupostària 3231.22609
P3/2022

3.500,00

Per augmentar aplicació
pressupostària 9120.48920
P3/2022

79.512,52

79.512,52

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 20/04/2022

09:52:16

Pàg.

1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:

P3/2022

Text explicatiu:

Data:

02/03/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD2022/3
Comptabilitzat

Situació expedient:

Data comptabilització:

17/03/2022

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis

76.012,52

3.- Despeses Financeres
4.- Transferències Corrents

3.500,00

5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

79.512,52

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències Corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d´Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers

79.512,52

9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

79.512,52

BAIXE

Número de Referència: DX7UF2TG3KVC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI
En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord
plenari d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. P3/2022, adoptat en data 17 de
març de 2022, tal i com segueix a continuació:

Capítol de despesa

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

38.674.256,00

38.659.10

38.712.915,10

2

Despeses corrents bens i
serveis

33.562.184,00

2.782.503,52

36.344.687,52

3

Despeses financeres

418.577,00

0.00

418.577,00

8.079.329,00

1.064.487,57

9.143.816.57

459.477.00

0,00

459.477,00

4

Transferències corrents

5

Fons contingència i altres
imprevistos

6

Inversions reals

8.980.288,00

26.520.129,47

35.500.417,47

7

Transferències de capital

2.180.822,00

490.284,37

2.671.106,37

8

Actius financers

121.000,00

0.00

121.000,00

9

Passius financers

8.475.689,00

0.00

8.475.689,00

100.951.622,00

30.896.064,03

131.847.686,03

TOTAL

Capítol d’ingrés

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Impostos directes

41.651.759,00

0,00

41.651.759,00

2

Impostos indirectes

3.781.590,00

0,00

3.781.590,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.959.019,00

11.450.465,57

28.409.484,57

4

Transferències corrents

28.357.609,00

409.870,13

28.767.479,13

5

Ingressos patrimonials

417.600,00

0,00

417.600,00

6

Alienació d’Inversions
reals

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.567.545,00

3.831.999,48

5.399.544,48

8

Actius financers

66.500,00

7.303.008,56

7.369.508,56

9

Passius financers

8.150.000,00

7.900.720,29

16.050.720,29

100.951.622,00

30.896.064,03

131.847.686,03

TOTAL

Contra el present acord, en virtut del què disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu.
No obstant això, segons l’establert al mateix article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà per si sol l'efectivitat de l'acord impugnat.
Alcalde accidental ,

Signat electrònicament
per: JOAN CALMET
PIQUÉ
Data: 14/04/2022
13:42:13
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per:
ROSA MARIA PAU
CAMPRUBÍ
Data: 23/05/2022 11:31:13
Raó: Aquest document ha
estat en exposició pública de
21/04/2022 a 23/05/2022,
ambdós inclosos
Lloc: Manresa

