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ACORD D’INICI D’OFICI
PROCÉS: Modificacions de crèdit del pressupost general de l’exercici 2021
EXPEDIENT: 2021/000018196
ASSUMPTE: ACORD D’INICI D’OFICI

Iniciem expedient de modificació de crèdit amb el detall de les partides pressupostàries, els projectes,
l’import, el finançament i la descripció que motiva l’actuació que es vol modificar i donem el tràmit que li
correspon legalment.
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INFORME.- Servei Gestió Econòmica
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021
Expedient: 2021/000018196

Antecedents
El pressupost 2021aprovat en data 18 de març de 2021, va concentrar l’esforç en lluitar contra els efectes de
la Covid-19 i millorar els serveis. Amb la suspensió de les regles fiscals per els exercicis 2020 i 2021, les
entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import de les
obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a 6.528.752,47.
L’informe de compliment dels objectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020, de data 22 de
març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència que permeti disposar de suficient tresoreria que
asseguri el compliment del termini de pagament als proveïdors així com per atendre a imprevistos derivats
dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe. La resta de l’import del romanent de tresoreria
lliure, el Govern municipal ha previst que es destini a:


programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en matèria
d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus.



actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris.



ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social

El romanent de tresoreria a 31 de desembre és un recurs que no té caràcter continu i per tant no és un recurs
del qual es disposi en futurs exercicis. En concret, el romanent disponible de 31 de desembre de 2020 es
compon de 3M€ que provenen del romanent de 31 de desembre de 2019 que no es va gastar i constituïa el
fons de solvència a aquella data, més 3M que s’han generat durant l’exercici 2020. Aquesta darrera part, s’ha
generat bàsicament per la no execució de la despesa prevista i això degut a la situació de la pandèmia de la
covid-19 que ha impedit mantenir el nivell de prestacions d’alguns serveis i la celebració de diverses
actuacions durant aquell any. Per tant, amb situacions normals, no es preveu que l’execució del pressupost
municipal pugui generar durant aquest any 2021 ni en el futur romanents molt significatius.
Les recomanacions de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya que ostenta
la competència de la tutela financera de les entitats locals, recollides en la seva Nota de data 26 de gener de
2021, estableix destinar el RTDG al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa
corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent.
L’avantprojecte que es presenta inclou el següent:


L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents
d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de
tresoreria disponible de 31 de desembre.



L’aplicació de 520.185,00€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
(inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per
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mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir durant
l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la moratòria i el refinançament de les quotes dels préstecs
corresponents als exercicis 2021 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio de
Indústria i Innovación (DA12 RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han estat
concedides excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder fer front al
seu pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de les
quotes. Es proposa que el seu finançament provingui del romanent que es va constituir com a fons
de solvència. Aquest refinançament encara no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.


L’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31 de desembre, un cop descomptat el fons de
solvencia, i que és de 3M€. La seva aplicació resta pendent de concretar fins que es fixin les
actuacions a finançar del pla de reconstrucció ja que una part important es destina a aquestes
actuacions.



L’aplicació del crèdit disponible de la partida de fons de contingència per import de 177.625,37€.

Compliment dels objectius de la LO 2/2022 en la modificació pressupostària
La suspensió de les regles fiscals per a 2020 i 2021 no implica la suspensió de la LOEPSF, ni del Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, ni de la resta de normativa reguladora de les Hisendes Locals que estigui en
vigor. Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal. Per tot això, cal verificar igualment si
es dona el compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’aplicació del Romanent de tresoreria lliure com a font de finançament de les despeses objecte d’aquest
informe, afecta a l’estabilitat i a la regla de la despesa.
L’informe de compliment dels requisits de la LO 2/2012 del pressupost inicial 2021, de data 18.01.2021,
presentava pel pressupost consolidat de l’ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, classificats en el
sector Administració públiques, una capacitat de finançament de 25M€. Pel càlcul de la capacitat/necessitat
de finançament es va aplicar l’ajust del grau d’execució de la despesa, consistent en aplicar a cada un dels
capítols d’operacions no financeres del pressupost de despeses la mitjana aritmètica del grau d’execució
corresponent a les dades liquidades dels últims 3 anys (2017 a 2019).
A l’informe de data 25.02.2021 corresponent a la incorporació definitiva dels romanents de crèdits amb
finançament afectat per import de 25.004.891,27 es va tornar a analitzar el compliment dels requisits de la
LO 2/2012, concloent que es complia amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de
finançament de 17,8M€. Pel càlcul de l’estabilitat pressupostària es van aplicar els mateixos ajustos que els
utilitzats en l’elaboració del pressupost 2021.
Per tant el pressupost consolidat de l’ajuntament de Mataró i dels seus ens dependents, presenten suficient
capacitat de finançament per no incomplir amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostaria un cop aplicat el
romanent de tresoreria lliure, tot i que això dependrà del grau d’execució del pressupost. No obstant, aquest
càlcul es realitzarà un cop es disposi del detall de la proposta de modificació amb partides pressupostàries.
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Conclusions
Es proposa aprovar el següent avantprojecte de modificació pressupostària, que incorpora les següents
modificacions:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents d’aplicar
a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de tresoreria
disponible de 31 de desembre
2. L’aplicació de 520.185,00€ del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència (inicialment
constituït per import de 3,5M€) a ampliar l’aportació a l’EPE Tecnocampus perquè pugui fer front a les
quotes d’amortització dels exercicis 2020 i 2021 del préstec “Ministerio 2008” gestionat per la Generalitat.
3. L’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència, i el
crèdit disponible de la partida de fons de contingència per import de 177.625,37€, als següents destins:


programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en
matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus.



actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris.



ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social



altres necessitats bàsicament provinents dels efectes de la covid-19

4. Amb la proposta de modificació pressupostària, el romanent de tresoreria de 31 de desembre de 2020
resta com segueix:
PROPOSTA

1- ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERAL

CRÈDIT
DISPONIBLE

APLICACIÓ

7.021.984,54

1- AJUSTAMENTS

493.232,07

1.1 - Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al Pss

86.223,46

1.2 - Saldo de creditors de devolució d'ingressos

82.394,54

29.214,00

1.3 -Romanents compromesos

377.794,61

2- ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT DISPONIBLE

6.528.752,47

3.520.185,00

3.008.567,47

2.1- ROMANENT COM A FONS DE SOLVÈNCIA

3.528.752,47

520.185,00

3.008.567,47

3.528.752,47

520.185,00

3.008.567,47

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

3- FONS DE CONTINGÈNCIA DISPONIBLE

177.625,37

177.625,37

0,00

3.1 - ALTRES NECESSITATS COVID-19

177.625,37

177.625,37

0,00

CONSTITUCIÓ FONS SOLVÈNCIA
2.2- ROMANENT DE TRESORERIA LLIURE

Tal i com hem assenyalat el romanent de tresoreria no és un recurs recurrent i per tant la seva aplicació
s’ha de restringir a despeses que no tinguin caràcter recurrent o estructural.
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INFORME.- Servei d’Intervenció
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021
Expedient: 2021/000018196

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).2n 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, ha d’emetre informe dels expedients de modificació de pressupost.
L’informe de gestió econòmica i el decret de l’avantprojecte de la modificació del pressupost i de les bases
d’execució de l’exercici 2021 no contenen el detall de les partides pressupostàries objecte de la modificació i
per tant no es pot procedir a emtre informe d’intervenció fins a la seva obtenció.
Així mateix es fa constar que aquest informe és obligatori i s’haurà d’incorporar a l’expedient previ a la
remissió a la Comissió Informativa de la proposta d’aprovació de la modificació per part del Ple.
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DECRET
Assumpte: Avantprojecte expedient de modificació del pressupost exercici 2021
Expedient: 2021/000018196

Relació de fets
El pressupost 2021aprovat en data 18 de març de 2021, va concentrar l’esforç en lluitar contra els efectes de
la Covid-19 i millorar els serveis. Amb la suspensió de les regles fiscals per els exercicis 2020 i 2021, les
entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import de les
obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a 6.528.752,47.
L’informe de compliment dels objectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020, de data 22 de
març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència que permeti disposar de suficient tresoreria que
asseguri el compliment del termini de pagament als proveïdors així com per atendre a imprevistos derivats
dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe. La resta de l’import del romanent de tresoreria
lliure, el Govern municipal ha previst que es destini a:


programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en matèria
d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus (programes
específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).



actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).



ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social

L’avantprojecte que es presenta inclou el següent:


L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents
d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de
tresoreria disponible de 31 de desembre.



L’aplicació de 520.185,00€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
(inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per
mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir durant
l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la moratòria i posterior refinançament de les quotes dels
préstecs corresponents als exercicis 2020 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio
de Indústria i Innovación (DA12 RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han
estat concedides excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder fer front al
seu pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de les
quotes. Es proposa que el seu finançament provingui del romanent que es va constituir com a fons
de solvència. Aquest refinançament encara no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.
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DECRET


L’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31 de desembre, un cop descomptat el fons de
solvencia, i que és de 3M€. La seva aplicació resta pendent de concretar fins que es fixin les
actuacions a finançar del pla de reconstrucció ja que una part important es destina a aquestes
actuacions.



L’aplicació del crèdit disponible de la partida de fons de contingència per import de 177.625,37€.

Vist l’informe de la cap del Servei de Gestió Econòmica, on proposa l’aprovació de l’avantprojecte de
modificació pressupostària per a l’exercici 2021
Fonaments de dret
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local.
6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26 de
gener de 2021

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la resta de disposicions legals,
així com el què disposen els articles 10è i 11è de les Bases d’execució del pressupost i en virtut de les
competències delegades per decret d’alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol,

RESOLC:
Aprovar l’avantprojecte de modificació pressupostària que incorpora les següents modificacions:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents d’aplicar
a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de tresoreria
disponible de 31 de desembre
2. L’aplicació de 520.185,00€ del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència (inicialment
constituït per import de 3,5M€) a ampliar l’aportació a l’EPE Tecnocampus perquè pugui fer front a les
quotes d’amortització dels exercicis 2020 i 2021 del préstec “Ministerio 2008” gestionat per la Generalitat.
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DECRET
3. L’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència, i el
crèdit disponible de la partida de fons de contingència per import de 177.625,37€, als següents destins:
 programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en
matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus
(programes específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).
 actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).
 ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social.
 altres necessitats bàsicament provinents dels efectes de la covid-19.
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Informe

Òrgan que l'ha demanat: Gestió Econòmica
Assumpte: Modificació pressupostària - traspàs de crèdit del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions al Servei de Mobilitat - Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic
Exp GTM: 2021/000013024

El servei de Servei de Mobilitat - Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic ha iniciat la
contractació del manteniment de Semàfors i Xarxa de Fibra Òptica que inclou el manteniment de les
instal·lacions de fibra òptica de l’Ajuntament de Mataró que abans gestionava el SSIT.
És necessari dotar el capítol de despeses de béns i serveis corrents del servei del Mobilitat de l’Ajuntament
de Mataró del crèdit que al SSIT estava destinat per portar a terme l’esmentat manteniment, per un import de
8.750 € pel que resta de l’any 2021
 Minorar la partida i projecte que es detalla:
120200.491220.21600 Manteniment Sistemes de Telecomunicacions
4912210002 - Manteniment Fibra Òptica ............................................................................. 8.750,00 €

Aquesta partida es pot minorar sense pertorbació del desenvolupament normal del servei.
 Augmentar les següents partides i projectes:
710400/134110/21000 Manteniment de Mobilitat
1341115001 Mobilitat segura . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .............................................. 8.750,00 €

Mataró, 09 d’Abril de 2021
El cap de Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions
Juan Pablo Magro Muñoz

Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions
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INFORME

Assumpte: Modificació de Pressupost. Bases execució subvencions nominatives de la Direcció de
Cultura

A) Mostra literària Consell Comarcal
El pressupost de l’exercici 2021 no disposa de crèdit per atendre la despesa de la participació de
l’Ajuntament de Mataró a la Mostra Literària del Maresme que organitza el Consell Comarcal.
L’aportació que correspon al nostre municipi segons el conveni són 1.500€
D’altra banda, en relació a la Mostra de l’exercici 2020, i la notificació del Consell de l’aportació a
efectuar per import de 1.500€ es va rebre el 4/2/21, data en que ja no era possible comptabilitzar
despeses a l’exercici 2020, essent necessari aplicar aquesta despesa a l’exercici 2021.

B) Aniversari Hermandad Nuestra Sra. Del Rocio Divina Pastora
Al Pressupost 2020 es va preveure una subvenció puntual per aquell exercici per import de 3.000€ a
l´entitat Hermandad Nuestra Sra del Rocio Divina Pastora per celebrar les activitats extraordinaries del
seu aniversari. La situació de pandèmia no va permetre portar a terme el projecte que si que es preveu
poder executar enguany, per això es necessari incorporar de nou aquesta subvenció nominativa.

Conclusions
Per tot l’exposat es demana
1. La tramitació de la modificació de les Bases d’Execució per incloure les següents subvencions
nominatives:
Partida : 850200.332110.46500 Conveni Consell Comarcal Mostra Literària
Projecte : 33211.15.001 Activitats foment lectura
Entita : Consell Comarcal del Maresme
Import : 3.000€
Partida : 850200.334130.48902 Convenis entitats promoció cultural
Projecte : 33413.10.003 Convenis entitats
Entitat : Hermandad Nuestra Sra. Del Rocio Divina Pastora
Import : 3.000€
2. La modificació de pressupost que es detalla a continuació per dotar el crèdit suficient per finançar
les esmentades subvencions nominatives disminuint partides que s’estimen reduïbles sense
pertorbació dels serveis.

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7HE2XLBYGSZTJOQ5ESKFQFEE

Data i hora

12/04/2021 13:53:31

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
GLÒRIA BRUSATI MASSAGUER (Directora de Cultura)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HE2XLBYGSZTJOQ5ESKFQFEE

Pàgina

1/2

Partida

Projecte

Modificació

850200.332110.46500 Conveni Consell Comarcal Mostra Literària
850200.334130.48902 Convenis entitats promoció cultural

33211.15.001 Activitats foment lectura
33413.10.003 Convenis entitats

850200.338110.48100 Premis Rua i cartell Carnestoltes
850200.333310.48100 Premis Microteatre
850200.338110.20800 Lloguer altre immobilitzat

33811.10.001 Calendari Festiu
33331.15.002 Arts Escèniques i proximitat
33811.10.006 Serveis Festes entitats

3.000,00
3.000,00
-2.500,00
-500,00
-3.000,00

Glòria Brusati Massaguer
Directora de Cultura
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Òrgan que l'ha demanat: Gestió econòmica
Assumpte: Expedient modificació de crèdit del Pressupost 2021.
Agència de Suport i Serveis a les Entitats
Num expedient: 2021/000018196

Antecedents

A l´exercici 2020 es van deixar de comptabilitzar per error despeses corresponents a l´Agència
de Suport a l´Associacionisme per import de 1.331,00 euros, que s´han d´imputar a l´exercici
2021.
Atès que al pressupost del 2021 no es preveia la imputació d´aquestes despeses és necessari la
tramitació d´una modificació de pressupost.

Per tot l´exposat anteriorment es proposa:

Primer.- L´ampliació en 1.331,00 euros de la partida pressupostària 850300/924310/22699 de
Despeses diverses, suport a l’associacionisme, projecte 9243116001 del pressupost municipal
vigent, per atendre la despesa que s’ha hagut de tramitar al pressupost 2021 de despeses
corresponents a l´exercici 2020 i per a la qual no hi havia crèdit previst al pressupost 2021.

Xavier Febrer i Claveras
Cap de Projectes Transversals
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INFORME -PROPOSTA
Òrgan que l'ha demanat: Servei de Gestió Econòmica
Núm. Exp. GTM: 2021/000018196
Assumpte: Modificació de pressupost- traspàs de crèdit de la Direcció d’Ensenyament al Servei
de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions (SSIT)

El servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions (SSIT) ha fet una compra de llicències
de sales zoom per la Direcció d’Ensenyament per cobrir la Setmana de Informació i Orientació
Professional (SIOP) per l’any 2021.
És necessari dotar el capítol de despeses de béns i serveis corrents del servei del SIT de
l’Ajuntament de Mataró del crèdit necessari per assumir el cost d’aquestes llicències de sales
zoom per la SIOP, per un import total de 404,04 € per a l’any 2021.
En el pressupost de l’any 2021 el crèdit de les aplicacions pressupostàries del capítol 2 del
servei afectat de l’Ajuntament de Mataró són insuficients per fer front a aquesta despesa.
Es proposa:
Primer.- Disminuir la següent aplicació pressupostària de la Direcció d’Ensenyament:
-

820102 324120 22602 Publicitat i difusió activitats educatives SIOP, del projecte
3241215-001 Setmana Informació i Orientació Professional , per un import de 404,04€.

Aquesta disminució no afectarà al desenvolupament normal del servei.
Segon.- Augmentar la següent aplicació pressupostària del servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions:
-
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INFORME
Òrgan que l'ha demanat: Gestió econòmica
Assumpte: Expedient modificació de crèdit del Pressupost 2021.
20
Servei de Benestar Social
Num expedient: 2021-18196
18196
Antecedents
Primer.- Cal ampliar en 197.517,42 euros les aplicacions pressupostàries següents per
correspondre els crèdits detallats a despeses meritades a finals de l’exercici 2020 que s’han
hagut de tramitar al pressupost 2021 i per a les quals no hi havia crèdit previst
p
al pressupost
2021:
aplicació
plicació pressupostària 820202 231410 22799 de Contractació de serveis del centre d’acollida,
projecte 2314115001 del Centre d’acollida, en 56.563,55 euros corresponent a les despeses de
gestió i subministraments d’àpats del centre
centre d’acollida habilitat a l’Espai Gatassa amb motiu de
la situació d’emergència social causada per la pandèmia de la covid19
plicació pressupostària 820201 231310 22799 de Contractació de serveis d’Agència d’atenció
aplicació
a les persones amb dependència, projecte
projecte 2313117001 Servei d’atenció domiciliària de
Dependència, en 98.486,21 euros corresponents a l’execució all servei d’atenció domiciliària de
la dependència del mes de desembre,
plicació pressupostària 820201 231310 22799 de Contractació de serveis d’Agència d’atenció
aplicació
a les persones amb dependència, projecte 2313117002 Servei d’atenció domiciliària Social
42.467,66 euros corresponents
corresponent a l’execució del servei d’atenció domiciliària
domiciliàri del mes de
desembre,
del pressupost municipal vigent del Servei de Benestar Social de 2021
Segon.- Aquestes despeses no es poden demorar fins el següent exercici.
Maria Gil Amaya
Cap del Servei de Benestar Social
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INFORME
Títol: Modificació bases execució . Exercici 2021.
Òrgan que l'ha demanat: Gestió Econòmica
Expedient: 2021-18196
18196

Antecedents
D’acord amb la relació de subvencions nominatives previstes a les bases d’execució del
pressupost vigent del Servei de
d Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró per a aquest
exercici,

Proposo:
Únic.- Incrementar la subvenció nominativa de 6.000 euros prevista a nom de Càritas
Interparroquial de Mataró,
Mataró aplicació pressupostària 820202 231420 48900 de subvencions i
convenis de promoció social, projecte
p
2314215001
4215001 d’Altres projectes de suport a la promoció
social, en 4.000 euros per atendre les necessitats bàsiques d’urgència social generades amb
motiu de la pandèmia de la covid19.
Maria Gil Amaya
Cap del Servei dee Benestar Social
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INFORME
Òrgan que l'ha demanat: Gestió econòmica
Assumpte: Expedient modificació de crèdit del Pressupost 2021.
20
Servei d’Igualtat
’Igualtat i Diversitat
Num expedient: 2021-18196
18196
Antecedents
Primer.- Cal ampliar en 24.499,99 euros l’aplicació pressupostària 850401 231520 22799 de
Contractació de serveis de dinamització i participació juvenil, projecte 2315215005 d’Altres
activitats de dinamització i participació juvenil del pressupost municipal
munici
vigent del Servei
d’igualtat i Diversitat de 2021, per correspondre aquest crèdit a la despesa de suport i reforç
educatius excepcionals als espais joves durant l’estat d’alarma motivat per la pandèmia de la
covid19 del darrer trimestre de 2020 i que s’ha hagut de tramitar al pressupost 2021 i per a la
l
qual no hi havia crèdit previst al pressupost 2021:
Segon.- Aquesta despesa
despes no es pot demorar fins el següent exercici.
Montserrat
ontserrat Balaguer Bruguera
Cap del Servei d’Igualtat
’Igualtat i Diversitat
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Informe
Referència: EXP. 2021/18196
Assumpte: Modificació pressupostària 2021.

Antecedents
Durant el primer trimestre de 2021, han sorgit noves necessitats en diferents equipaments municipals no
previstes inicialment en el pressupost que s’han de portar a terme amb la major celeritat possible. Per
aquest motiu
Es proposa
1.- Incrementar les partides pressupostària que es detallen a continuació:
Org

Func

Econ Projecte

Descripció partida

710202 920710 21200 9207110001 Manteniment edificis municipals
710202 431240 21200 4312415001 Conservació i manteniment de mercats

Import €
12.794,08
5.237,47

TOTAL

18.031,55

Descripció partida

Import €

2.- Minorar les següents partides:
Org

Func

Econ Projecte

710201 323200 21200 3232015001 Manteniment edificis Escolars
710202 241010 21200 2410113001

Conservació i manteniment edifici
Promoció Econòmica
TOTAL

17.529,03
502,52
18.031,55

Les partides a minorar són reductibles sense pertorbació dels serveis als quals anaven destinades.

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic

2021/18196

1

TD12_011

Referència: EXP.
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INFORME

EXPEDIENT 18196 / 2021
Assumpte: Modificació del pressupost de l’exercici 2021 per cobrir dèficits
entitats
Òrgan: Servei de Gestió Econòmica

Antecedents
 L’EPEL PARC TECNOCAMPUS s’ha acollit a la DA 12 del RD 15/2020, on s’estableix
la possibilitat d’ajornar el pagament de la quota dels préstecs dels Ministerio
corresponent a l’exercici 2020. Les quotes dels préstecs del Ministerio, estan aplaçades
automàticament per aplicació del RD 15/2020. En canvi, no s’ha aprovat la moratòria
del préstec gestionat per la Generalitat (Min 2008) per un import total de 520.185 euros
(quota 2020 i 2021), ja que el RD esmentat, afecta exclusivament a les convocatòries
gestionades pel Ministerio.
 L’aturada econòmica provocada principalment per la crisi actual derivada de la
pandèmia de la COVID-19, ha produït un impacte econòmic als comptes de l’exercici
2020 de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, entitat sectoritzada dins del grup
ajuntament. Aquest impacte ha provocat que, per poder tancar els comptes de l’exercici
amb equilibri, sigui necessari dotar l’import de 12.808,48 euros als comptes de la
Fundació.

Conclusió
Per poder fer front als esmentats imprevistos i a la vegada mantenir l’equilibri pressupostari de
les entitats, es fa necessari :


Augmentar la despesa en 520.185 euros a la partida:
300000 / 922210/ 44901 – Aportació Grup Tecnocampus Mataró
Projecte 9222110001 - societats



Dotar l’import de 12.808,48 euros a la partida:
300000/433510/48900 , Aportació Fundació Unió de Cooperadors
Projecte 4335110001 Suport al moviment cooperatiu

Mataró,

Mariela González Solá
Cap de servei de Gestió Econòmica i Tresorera
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INFORME
Assumpte: Indemnització a l’empresa concessionària del complex esportiu El Sorrall deguda al
dèficit econòmic produit per la pandèmia del covid 19
Exp. GTM: 2021/000018196

Antecedents
La concessionària del Complex Esportiu Municipal del Sorrall, Nuscamps S.L, degut a l’estat de
alarma decretat en el març del 2020 va haver de tancar l’ instal·lació i tots els seus serveis des
del 14 de març al 22 de juny de 2020 amb les conseqüents pèrdues econòmiques.
La concessionària Nuscamps S.L va presentar un estat comptable que feia referencia a aquesta
situació econòmica produïda pel tancament sol·licitant una indemnització a l’Ajuntament de
Mataró.
A l’espera de que es validi aquesta indemnització Nuscamps S.L. en data 17 de febrer del 2021
va sol·licitar una bestreta a compte de la indemnització per un import de 150.000,00 €.
Conclusions
Es sol·licita als Serveis Econòmics de l’ Ajuntament de Mataró que inici expedient per fer una
modificació pressupostaria per un total de 150.000,00-€ per atendre la sol·licitud de bestreta de
la concessionaria del Complex Esportiu del Sorrall, Nuscamps S.L, sobre el total de
l’indemnització.

1

Direcció d’Esports
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INFORME
PROCÉS: Modificacions de crèdit del pressupost municipal general
EXPEDIENT: 2021/000018196

El Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró conté una sèrie de mesures econòmiques i socials
aprovades per la Taula per a la reconstrucció, i vinculades a diferents Àrees de l’Ajuntament de Mataró,
per tal de donar resposta a les necessitats detectades arran de la situació de pandèmia, tant del ciutadà
com del teixit productiu de la ciutat.
Per tal de continuar desplegant el Pla de reconstrucció, algunes de les mesures ja iniciades requereixen
d’una ampliació de crèdit per poder acabar d’executar totes les seves actuacions, i també cal dotar de
crèdit aquelles mesures que encara no s’han implementat. En total, la proposta objecte d’aquesta
modificació de crèdit consta d’un total de 20 mesures -14 mesures de l’àmbit econòmic, 5 mesures de
l’àmbit social i 1 mesura transversal-, que actualment es troben en diferents graus d’execució i
implementació.
Atès que cal realitzar la despesa de 1.007.368,61.-€ corrent i 60.000,00.-€ d’inversió sense possibilitat
de demorar-la, cal dotar de crèdit les partides de les mesures del Pla de Reconstrucció 2021, tal i com es
detalla al quadre de la proposta de modificació de pressupost següent:

PLA DE RECONSTRUCCIÓ 2021
DESPESA
CORRENT
Expedient Modif.
Maig'21

MESURES APROVADES PER LA TAULA DE
RECONSTRUCCIÓ

CODI

Mesures de control COVID als mercats de marxants (6
mesos)
Contractació dispositiu de reforç pel Servei
3ECO21
d'Ocupació i de Llicències (9 m)
2ECO21

DESPESA
INVERSIÓ
Expedient Modif.
Maig'21

Treballs fets altres empreses mercats
marxants
Secció Infomació i Orientació (altre pers.
subv.)

30.000,00
67.000,00 €
67.000,00 €

Dispositiu de Suport a la Tramitació Digital. Ampliació
4ECO21
servei fins a final d'any 2021.
Atorgament d'ajuts per a empreses (suport a la
5ECO21
contingència Covid-19)
Personal de suport per a la gestió de les
8ECO21
convocatòries d'ajuts a empreses.

Dir. Promoció Econòmica

12ECO21

Mesures per a la digitalització dels serveis d'ocupació
i el foment de la formació online_corrent

Projecte d'adequació i millora del polígon
MataRocafonda
Adequació i millora dels equipaments del Servei
14ECO21
d'Ocupació (SOM)
Continuïtat en el desplegament d'accions de
15ECO21 reactivació del comerç i l'hosteleria, i impuls de
noves accions.
13ECO21

Secció Atenció i Informació (altre pers. subv.)
Direcció Ocupació i Promoció Econòmica
(altre pers. subv.)
Subvencions empreses suport a la
contingència COVID-19
Direcció Ocupació i Promoció Econòmica
(altre pers. subv.)

40.000,00
85.000,00
45.000,00

25.000,00

Treballs altres empreses form. Ocupacional

Projecte/es

420201/431310/22799

4313115001

420101/241000/14301

2410010001

410403/151100/14301

1511010001

420000/241000/14301

2410010001

420000/433710/47900

4337120001

420000/241000/14301

2410010001

420103/241110/22799

2411110001

Treballs altres empreses teixit productiu

420000/433710/22799

4337112001

Aules de formació cursos Ocupació

420100/24111N/63200

2411121001

20.000,00

Treballs altres empreses comerç urbà

420201/431420/22799

4314215001

17ECO21 Bonificació lloguers de PUMSA

40.000,00

Aportació PUMSA

300000/922210/44900

9222110001

Fonts de contingència per les mesures de control
18ECO21 COVID per les activitats de dinamització comercial,
fires o altres esdeveniments de promoció de ciutat.

20.000,00

Treballs altres empreses fires mercat

420202/431120/22799

4311215001

19ECO21 Suport a la implementació de les APEUS

20.000,00

Treballs altres empreses comerç urbà

420201/431420/22799

4314215001

102.000,00

Aportació Grup Tecnocampus Mataró

300000/922210/44901

9222110001

200.000,00

Aportació Grup Tecnocampus Mataró

300000/922210/44901

9222110001

EPE Tecnocampus: programa bonifició al preu del
lloguer
EPE Tecnocampus: ajuts a la matrícula d'estudiants
21ECO21
per a situacions derivades de la COVID-19
20ECO21

15.000,00

Número de la
partida/es

Nom partida/es

60.000,00

776.000,00

60.000,00
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INFORME
PLA DE RECONSTRUCCIÓ 2021
DESPESA
CORRENT
Expedient Modif.
Maig'21
13.500,00
8.868,61
15.000,00

MESURES APROVADES PER LA TAULA DE
RECONSTRUCCIÓ

CODI

Àrea de Serveis a la Ciutadania

1SOC21 Manteniment de l'habitatge

5SOC21

Previsió d'augment d'hores d'intervenció del Servei
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Número de la
partida/es

Nom partida/es

Projecte/es

Altres despeses Habitatge
Servei Habitatge (altre pers. subv.)
Secció Infància i Família (lab. temp. subv.)

820400/152220/22699
820400/152000/14301
820203/231100/13101

1522216001
1520015001
2311015001

30.000,00

Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran

850401/231000/13101

2310015001

6SOC21 Aules d'Estudi en els Espais Joves de la Ciutat

15.000,00

Contract. serveis dinamitz. i participació
juvenil

850401/231520/22799

2315215005

8SOC21 Nova línea de suport al sector cultural

22.000,00

Contractes amb companyies

850200/334140/22709

3341412001

60.000,00

Subvencions suport puntual entitats

850300/924310/48900

9243110004

Manteniment diversos Policia

720400/132240/21600

1322410001

9SOC21

Nova línia extraordinaria de subvenció a les
associacions de la ciutat

164.368,61
À. Qualitat
Urbana

DESPESA
INVERSIÓ
Expedient Modif.
Maig'21

2ALT21

Sistema online de gestió de demandes ciutadanes de
seguretat

TOTAL

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

1.007.368,61

60.000,00

Mireia Ràfols
Àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic

M. Àngels Briansó
Àrea de Serveis a la Ciutadania

Carlos García
Àrea de Qualitat Urbana

Laura Gómez
Àrea d’Administració General
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Informe
Títol: Proposta d’ampliació de crèdit pressupost 2021
Òrgan: Servei de Gestió Econòmica
Assumpte: Projectes de transformació i digitalització
Expedient: 2021/000018196

Antecedents
En el marc del projecte Tr@nsforMAT l’Ajuntament de Mataró ha iniciat un procés de transformació digital.
En una primera fase aquesta transformació s'ha dut a terme amb el desplegament de la Plataforma
d’administració electrònica per a la tramitació dels procediments administratius.
Aquesta transformació s’ha focalitzat en el procediment administratiu deixant de banda la digitalització o
modernització d’altres element claus en la operativa diària de l’organització , com son:



La prestació de serveis de l’organització



Maquinari i programari del personal

En el 2021 es pretén desplegat la segona fase del projecte Tr@nsforMAT que consisteix en Simplificar,
Automatitzar i Digitalitzar els processos l’Ajuntament de Mataró.
Simplificació



La governança pública, tal com s'entén en el marc d'un bon govern, amb obertura, transparència,
rendició de comptes, participació, eficàcia, responsabilitat i coherència en les polítiques públiques,
ha d'incloure entre els seus objectius la simplificació administrativa.



La simplificació administrativa permet la reducció de les càrregues administratives els que permet
oferir a la ciutadania serveis més ràpids, evitant esperes innecessàries.

Automatització



En un escenari de reducció de recursos i envelliment del personal no ens podem permetre el luxe
de perdre el temps en tasques repetitives, que si bé són necessàries, aportar poc valor.



L’automatització de tasques repetitives o de poc valor afegit permet la reducció de les càrregues
sobre el personal de l’Ajuntament i garanteix la continuïtat del servei, això reverteix en una resposta
ràpida ciutadà

Digitalització
La digitalització permet la innovació en totes les àrees de la funció pública



Digitalització del lloc de treball: La incorporació d’instruments digitals, especialment els instruments
de mobilitat, reduiran les carregues laborals en les oficines



Digitalització de la ciutadania: Una transformació digital de la relació del ciutadà amb l'administració
permet reduir els temps de resposta de l’administració

Proposta d’ampliació de crèdit pressupost 2021
TD13_013
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Digitalització de solucions verticals: la digitalització dels processos de negoci de l'organització,
mitjançant la mecanització i integració, faran incrementar l'eficiència i eficàcia dels serveis que es
presten...

Proposta
Per dur a terme els objectius de la segona fase del projecte Tr@nsforMAT cal la contractació de serveis
TIC (consultoria TIC, incorporació se programari en la modalitat cloud o pagament per ús, tasques de
simplificació).

Es proposa la creació de les següents partides i projectes:
120200/920310/21601 Tr@nsforMAT -Pla de transformació de l' Ajuntament
9203121001 Tr@nsforMAT. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............................................... 60.000 €
120202/920310/21601 Digitalització de serveis
9203121002 Projecte Digitalització . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ................................. 100.000 €

Cap de servei de Sistemes
d’Informació i
Telecomunicacions
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INFORME
Títol: Modificació bases execució . Exercici 2021.
Òrgan que l'ha demanat: Gestió Econòmica
Expedient: 2021-18196
Antecedents
D’acord amb la relació de subvencions nominatives previstes a les bases d’execució del
pressupost vigent del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró per a aquest exercici,
Proposo:
Únic.- Incrementar la subvenció nominativa prevista de la Fundació Privada El Maresme,
aplicació pressupostària 820201 231320 48900 de subvencions i convenis d’accessibilitat
universal, projecte 2313215001 d’Altres actuacions adreçades a persones amb disminucions, en
12.000 euros per al projecte d’intervenció educativa, nutricional, d’hidratació i millora de la
qualitat de vida diària de les persones amb diversitat funcional. Aquesta aportació queda
condicionada a l’atorgament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.

La cap del Servei de Benestar Social
Maria Gil Amaya

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7HGC3KHU5CWW7SDR7XF43UCY

Data i hora

27/04/2021 09:21:02

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
MARIA GIL AMAYA (CAP DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HGC3KHU5CWW7SDR7XF43UCY

Pàgina

1/1

Ajuntament de Mataró

INFORME
Òrgan que l'ha demanat: Gestió econòmica
Assumpte: Expedient modificació de crèdit del Pressupost 2021.
Àrea de Serveis a la Ciutadania
Num expedient: 2021-18196
Antecedents
Primer.- Cal ampliar les següents aplicacions pressupostàries per poder realitzar els següents
projectes de cooperació, igualtat, diversitat, cooperació, gent gran activa i benestar social de
l’Àrea de Serveis a la Ciutadania:

Observacions

partida

projecte

IMPORT

850400/231810/49000
Aporta ci ó pa ïsos
s ubdesenvol upa ts

2318115001

20.000,00

Igualtat: Projecte es col a r de coeduca ci ó adreça t a
i nfa nts i fa míl i es

850401/231610/22799
Contra cta ci ó servei s de dona

2316115001

15.000,00

Igualtat: Amb 1 tècni c de suport a pol íti ques
d’Igua l tat(contra cta ci ó tempora l a jus ta da a pa rt
2021

850400 231700 12103
Des peses de pers ona l

2317015001

24.750,00

Diversitat: Projectes de s ens i bi l i tza ci ó i forma ci ó
en drets huma ns i ci vi l s ( Ci uta da ni a Gl oba l )

850400/231720/22799
Pres ta ci ó de s ervei s de
di vers i ta t ci uta dana

2317215001

6.000,00

Joventut: Subvenci ons de suport a l ’ema nci pa ci ó
juveni l (a ccés a pri mera vi venda per joves (18-30
a nys ))

850401.231520.48900 Conveni s
i subvenci ons de joventut

2315215005

60.000,00

Gent Gran: Ta l l ers per a tendre l a sol i tud no
desi tja da i l a pèrdua de ca pa ci ta ts en gent gra n.

850401/231220/22799
Contra cta ci ó de s ervei s de
gent gra n a cti va

2312215001

10.354,00

820201/231310/22799
Contra cta ci ó de servei s
Agènci a persones a mb
dependènci es

2313117001

141.716,00

820201/231310/22799
Contra cta ci ó de servei s
Agènci a persones a mb
dependènci es

2313117002

94.284,00

Cooperació Internacional: (2º fa s e projecte de
“Ha ri ba l a ” per l ’ema nci pa ci ó de l es joves
pa rti ci pants de l ’escol a de forma ci ó a l ’Índi a )

Servei d’Assistència Domiciliària (per a fi na nça r el
s ervei tot l ’a ny 2021 s ens e i ncrementa r Soci a l ,
només prevei em a l gun i ncrement d'a l tes
tempora l s per a l ta hos pi ta l à ri a o fi na l de vi da .

TOTAL NECESSITATS CIUTAT AL DIA
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Segon.- Incrementar la subvenció nominativa prevista a les Bases d’Execució per al Fons Català
de Cooperació al desenvolupament en 20.000 euros a l’aplicació pressupostària
850400/231810/49000 Aportació països subdesenvolupats , projecte 2318115001.
Aquestes despeses no es poden demorar fins el següent exercici.
La cap del Servei de Benestar Social
Maria Gil Amaya
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INFORME DE LA DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ EN
RELACIÓ AL PRESSUPOST PER L’ANY 2021
L’Ajuntament de Mataró ha impulsat un Pla de reconstrucció basat en els tres eixos principals
següents:
Primer:
Segon:
Tercer:

Necessitats de reforç amb programes prioritaris
Necessitats ciutat al dia, barris al dia
Necessitats Pla de reconstrucció

Dins d’aquests tres eixos, els respectius Serveis han sol·licitat la necessitat de personal per portar a
terme els següents programes amb el traspàs al capítol I del pressupost de despesa dels següents
imports:
1- Programa Reforç Oficina Tècnica de Projectes per un import de 336.575,99 € a la partida
pressupostària 710200 920000 12103 i projecte 9200010001
2- Programa Oficina de Projectes Next Mataró per un import de 65.818,24 € a la partida
pressupostària 120100 923200 12103 i projecte 9232015001
3- Programa Reforç Servei de Contractació 2021 per un import de 50.000,00 € a la partida
pressupostària 310400 920000 12103 i projecte 9200010001
4- Programa Oficina Transformació Urbana i Reforç de Llicències per un import de 82.793,34 € a la
partida pressupostària 400000 150100 12103 i projecte 1501010001
15- Programa Barris Inspecció d’habitatges buits del Servei d’Habitatge per un import de
179.000,00€ a la partida pressupostària 820400 152000 12103 i projecte 1520015001
24- Programa Igualtat per un import de 24.750,00€ a la partida pressupostària 850400 231700 12103
i projecte 2317015001
També és necessari dotar el capítol II del pressupost de despesa, els següents imports:
5- Pla de millora al Servei d’Habitatge per un import de 70.000,00€ a la partida pressupostària
320000 920210 22799 i projecte 9202110001
Montse Graupera Villà
Cap del Servei de Gestió i Atenció a les Persones.
Mataró, 28 d’abril de 2021
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GTM 18196 Modificacions de crèdit del pressupost general

Informe modificació de crèdit
El proper 21 de juliol de 2021 finalitza la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals sense possibilitat de pròrroga. El crèdit consignat a les bosses del
funcional de la neteja és insuficient per atendre la despesa de la nova licitació.

Sol·licito
Per poder atendre aquesta despesa, necessitem que es doti de crèdit les següents aplicacions
pressupostàries segons el següent detall:
310400/130110/22700 Neteja Via Pública........................................................44.000,00
310400/231010/22700 Neteja Benestar Social .................................................32.000,00
310400/323200/22700 Neteja Escoles ..............................................................211.000,00
Per finançar part del crèdit necessari per poder atendre el nou contracte de neteja dels edificis i
dependències municipals, sol·licitem que es disminueixi la següent partida que s’estima reduïble
sense pertorbació dels serveis:
310400/920610/22201 Tramesa de correspondència ........................................43.498,94

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
El Carreró, 13. 08301 Mataró
93 758 24 26
aviade@ajmataro.cat
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INFORME
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021
Procés: Modificacions de crèdit del pressupost general
Expedient: 2021/000018196

El Govern municipal el Govern municipal ha previst destinar el romanent de tresoreria lliure a projectes i
accions destinades a:


programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en matèria
d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus.



actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris.



ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social
Emmarcats dins d’aquests eixos, l’Ajuntament està treballant en projectes estratègics de futur de Mataró,
projectes NextMataró, i en impulsar el Pla Integral dels barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador i Cerdanyola
per poder articular un projecte de transformació urbana integral en aquests barris que sigui competitiu per
poder captar fons europeus NEXT GENERATION, pel que es fa necessari dotar de crèdit els següents
projectes:
1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS
Partides a augmentar
Observacions

partida

6

Projectes vinculats amb estratègia NextMataró : Estratègia Mataró Circular,
Economia de la Cura, Transició Ecològica, Formació, Estratègia Comunicació i
altres)

7

Projectes NEXT - Estratègia Digital de l'Ajuntament
TOTAL

Nom partida

IMPORT TOTAL

120000/923240/22798

Estratègia NextMataró

120000/923240/22799

Projecte NEXT Estratègia Digital

250.000,00
30.000,00

TOTAL NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA - BARRIS AL DIA
Partides a augmentar
Observacions

partida

Nom partida

IMPORT TOTAL

16

Accions del Pla Integral de Rocafonda-Palau-Escorxador - exercici 2021

300000/924710/22799

Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador

17

Projecte NEXT - de Transformació Urbana Rocafonda-El Palau-Escorxador (Dotarnos d´una estratègia de transformació urbana "madura" per presentar els
projectes del Pla Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador a convocatòries de
finançament NEXT GENERATION, EDUSI, etc que es preveu que surtin
properament)

120000/924710/22799

Projecte NEXT-Transf. Urbana RocafondaPalau-Escorxador

20

Accions del Pla Integral de Cerdanyola - exercici 2021

300000/924610/22799

Pla Integral de Cerdanyola

21

280.000,00

120.000,00

30.000,00

120.000,00

Projecte NEXT - de Transformació Urbana Cerdanyola (Dotar-nos d´una estratègia
de transformació urbana "madura" per presentar el projecte del Pla Integral de
Projecte NEXT-Transformació Urbana
120000/924610/22799
Cerdanyola a convocatòries de finançament NEXT GENERATION, EDUSI, etc que es
Cerdanyola
preveu que surtin properament)
TOTAL
TOTAL NECESSITATS CIUTAT AL DIA

30.000,00
300.000,00
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INFORME
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021
Procés: Modificacions de crèdit del pressupost general
Expedient: 2021/000018196

El Govern municipal el Govern municipal ha previst destinar el romanent de tresoreria lliure a projectes i
accions destinades a:


programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en matèria
d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus.



actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris.



ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social
Dins de les actuacions per posar la ciutat al dia, s’ha previst la realització de projectes audiovisuals en
col·laboració amb Mataró Audiovisual, els quals s’han de dotar de crèdit per import de 40.000,00€ d’acord
amb el següent detall:
2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA - BARRIS AL DIA
Partides a augmentar
Observacions
Projecte Audiovisual en col·laboració amb Mataró Audiovisual

partida
300000/491110/44901

Nom partida

IMPORT
TOTAL
40.000,00

Aportació Mataró Audiovisual
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INFORME
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021
Procés: Modificacions de crèdit del pressupost general
Expedient: 2021/000018196

Per a l’exercici 2021 s’ha tramitat la subscripció per dos anys a la plataforma d’hisenda local per import de
16.287,52€. La contractació d’aquest servei s’ha imputat a la partida 310800/931210/22001 “Premsa,
revistes, llibres i altres publicacions Gestió Econòmica” la qual no disposa de crèdit i s’hauria de dotar per
poder fer front a aquesta despesa i així evitar haver de disposar del crèdit per bossa de vinculació, el que
podria afectar a la realització d’altres serveis.
Per altra banda a la partida 310802/231430/22699 “Despeses diverses” existeix crèdit suficient i reductible
per l’import necessari, 16.287,52€, sense afectar al desenvolupament normal de la resta de serveis.

Es proposa:
Modificar el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries del Servei de Gestió Econòmica:
Primer.- Disminuir la següent aplicació pressupostària
310802/231430/22699 “Despeses diverses”, del projecte 2314315001 Habitatges socials, per un import de
16.287,52€.
Aquesta disminució no afectarà al desenvolupament normal del servei.
Segon.- Augmentar la següent aplicació pressupostària:
310800/931210/22001 “Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Gestió Econòmica”, projecte
9312110001 Intervenció, per un import de 16.287,52€.
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Informe
Referència: EXP. 2021/
Assumpte: Modificació pressupostària 2021.

Antecedents
Durant el primer trimestre de 2021, donada la situació actual, s’ha detectat la necessitat d’ajustar la
despesa prevista en determinades actuacions i dotar de crèdit diverses partides per iniciar diferents
projectes que, per raons que requereixen solució immediata, no poden ser ajornats. Així mateix, hi ha
inversions, projectes i treballs que no es podran executar en la serva totalitat durant l’exercici vigent i per
tant ha estat necessari ajustar la despesa que se’n deriva.
Així mateix l’Ajuntament de Mataró ha impulsat un Pla de Reconstrucció basat en els eixos: Necessitats
de reforç amb programes prioritaris, Necessitats ciutat al dia, barris al dia i Necessitats Pla de
reconstrucció.
1. ADEQUACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS:
1.1.- Incrementar les partides pressupostària que es detallen a continuació:
Org

Func

Econ Descripció partida

Descripció de l'actuació Import €

120100 13411Z 62600 Projectes pilot ciutat intel·ligent

Projecte ciutat intel·ligant

710100 15321Z 60900 Pla d'asfaltat

S'incorpora la construcció
de passos elevats al projecte
inicial.

220.000,00

710201 34211B 63200 Equipament Plaça Espanya

Adaptar la despesa al
Projece tècnic.

930.000,00

Connexió Tub Verd Escola bressol
Adaptar la despesa al
Tabalet renovació sistema calefacció Projece tècnic.

14.999,99

710201 32312E 63200

Connexió Tub Verd Escola Camí
710201 32321E 63200 del Mig renovació sistema
calefacció

450.000

Adaptar la despesa al
Projece tècnic.

113.999,85

710201 34212E 63201

Connexió Tub Verd CMF Can
Xalant renovació sistema ACS

Adaptar la despesa al
projecte tècnic.

52.070,00

710202 31111H 62200

CAAC_Nou centre d'acolliment
d'animals de companyia

Adaptar la despesa al
projecte tècnic.

305.000,00

710201 34211E 63201

Reforma del Poliesportiu Eusebi
Millán

Adaptar la despesa al
projecte tècnic.

240.000,00

Nou projecte.

150.000,00

720000 13224A 62300 Millora OFIAC Cerdanyola

TOTAL

2021/

1
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1.2.- Minoració de les següents partides:
Org

Func

710100

15321A

710102

17111Z

Econ Descripció partida
60900 Pla impuls del centre PIC

60900

Actuacions de millora en zones
verdes - ciutat

710200

15301Z

62400

Renovació vehicles
Equipaments municipals

710202

17241B

63200

Millores lavabos i altres platges

710201

34211H

63201

Coberta poliesportiva Cirera

710202

33311L

63200

Millora equipament Can Marfà

710400

13411Z

62400

Pla mobilitat urbana sostenible
de Mataró

720000

13224A

62300

Infraestructures seguretat
passiva Ajuntament (arc
detector metall/control accés
biomètric,..)

720400

13224Z

62300

Renovació eines operatives
control/seguretat

Descripció de
l'actuació
Adaptar el pressupost a
les necessitats de les
inversions previstes per
aquest exercici.

Import €
550.000,00

S'adapta el pressupost de
la partida a la previsió
d'execusió de les obres.

140.069,84

Adaptació a les
necessitats de renovació
de vehicles del Servei
d'Equipaments.
Adaptacióa a les
necessitats de les
inversions previstes.
Regularizació de
despesa en previsió de
l'execució en exercicis
posteriors.
Regularizació de
despesa en previsió de
l'execució en exercicis
posteriors.
Regularizació despesa
previsió imlelementació
part del Pla en exercicis
posteriors.
La seguretat de
l'Ajuntament de la Riera
s'implementarà
conjuntament amb
l'Espai Mataró.
Adaptació de la despes a
les necessitats reals.
TOTAL

60.000,00

150.000,00

810.000,00

240.000,00

350.000,00

76.000,00

100.000,00
2.476.069,84

Les partides a minorar són reductibles sense pertorbació dels serveis als quals anaven destinades.

2. ALTRES TRANSFERÈNCIES:
L’Àrea de Serveis a la Ciutadania ha decidit no portar a terme les obres d’arranjament al local del
carrer Pau Picasso on estan ubicats el Centre Obert i l’Espai Jove. La motivació ve donada per les
moltes deficiències que presenta aquest espai, que és de lloguer. Per altra banda el projecte
d’optimització de Tres Roques i Can Noè fa possible que es pugui disposar d’un nou espai a Can Noè
1 per poder traslladar els dos equipaments anteriorment esmentats: Centre Obert i Espai Jove.
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Aquest fet permet destinar una part de la dotació de la partida pressupostada per portar a terme obres
d’arranjament al local ubicat al carrer Pau Picasso, a la dotació d’elements passius de seguretat: portes
de seguretat, reixes, etc. per frenar els robatoris que es venen produint en els centre. Per aquest motiu
es proposa:
2.1.- Incrementar la partida pressupostària:

Org

Func

Econ

Projecte

710201 32003Z 63201

3200315001

Descripció partida

Descripció de l'actuació

Equipaments
educatius Ciutat

Instal·lació d'ements passius
per evitar robatoris als centres
educatius.

Import €
220.000,00

2.2.- Minorar la partida pressupostària:

Org

Func

710202

Econ

23153B 63201

Projecte

Descripció
partida

Descripció de l'actuació

2315320001

Espai jove zona
Rocafonda

Trasllat del Centre Obert i
l'Espai Jove ubicat a
Rocafonda a Can Noè.

Import €
220.000,00

3. ALTRES NECESSITATS:
Dotar de crèdit el següent programa:

Org
710102

Func

Econ

153010

21001

Descripció
partida
Manteniment
1530115001
solars
Projecte

Descripció de l'actuació
Manteniment solar de Can
Miralles

Import €
15.000,00

4. NECESSITATS DE REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS:

Org
710400

Econ

134110

22799

Descripció
partida
Estudis i
1341115001 projectes de
mobilitat
Projecte

Descripció de l'actuació
Treballs preparatoris procés
de transformació PUMSAMobilitat.

Import €
15.000,00
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5. NECESSITATS CIUTATS AL DIA – BARRIS AL DIA.

Org

Func

Econ

Projecte

Descripció partida

Descripció de l'actuació

710102

171130

21000

Manteniment
1711310001 instal·lacions
jardineria

Servei de Poda-Manteniment
Arbrat Viari : Poda carrers més
sensibles abans de l'estiu i Poda
2021

130.000,00

710102

171130

21000

Manteniment
1711310001 instal·lacions
jardineria

Millora del contracte de
manteniment de les zones verdes
de la ciutat.

40.000,00

El.laboració d'un Pla de
Desenvolupament i
Manteniment del Verd Urbà i la
Biodiversitat a Mataró que
integri tota la xarxa d’espais
naturals, amb vegetació, flora i
fauna i desenvolupi el concepte
d’una una veritable
infraestructura ecològica al
municipi.

30.000,00

710102 172420

22799

1724215001

Estudis i projectes
espais naturals

710102 172420

22799

1724215001

Estudis i projectes
espais naturals

Elaboració PGEA de l'Espai
Agrari Cinc Sènies Mata
Valdeix

Aportació CONFAVC
Projecte A-Porta

Aportació a la CONFAVC pel
Programa A-Porta

710301

924710

720500

135110

48900

48900

924712001

Import €

30.000,00

10.285,00

Aportació a l’Associació
Agrària Cinc Sènies- MataConvenis de Prevenció
1351115001
Valldeix Actuacions de Gestió
en Protecció Civil
de Senglars a le zones forestals
Cinc Sènies.

15.000,00

TOTAL

255.285,00

6. MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST:
El projecte veïnal A-porta, de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), ja ha
començat a desplegar-se a 500 habitatges de Rocafonda per apoderar el veïnat que pateix vulnerabilitat
energètica en la gestió i reducció de les seves pròpies factures de subministraments bàsics. Per tal de
finançar una part de les despeses derivades d’aquest projecte és necessari modificar les BEP per incorporar
la subvenció nominativa:
Org

Func

Econ Projecte

710301 924710 48900

Descripció de l’actuació

Import €

Aportació CONFAVC Projecte
A-Porta

Aportació a la CONFAVC pel
Programa A-Porta

10.285,00
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La preservació, millora, desenvolupament i gestió de l’espai agrari de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix
comporta actuacions de gestió de senglars que afecten a les propietats i el conreus així com la seguretat
viària. Per aquest motiu s’ha arribat a un acord amb els propietaris de la zona agrària per tal de gestionar la
població de senglars incrementant el conveni de col·laboració existent ja dotat en 10.000€ que es veu
incrementat en 15.000€, el que fa un total de 25.000€.
En aquest sentit és necessari modificar les BEP per incrementar la subvenció nominativa que tindrà l’import
total indicat en el quadre següent:

Org

720500

Func

Econ

135110

48900

Projecte

1351115001

Descripció partida

Descripció de l’actuació

Import €

Convenis de Prevenció en
Protecció Civil

Aportació a l’Associació
Agrària Cinc Sènies- MataValldeix Actuacions de Gestió
de Senglars a le zones forestals
Cinc Sènies.

25.000,00

El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana
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INFORME.- Servei Gestió Econòmica
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2021
20
Expedient: 2021/000018196

Antecedents
Per decret núm. 3230 de 14 d’abril de 2021, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient de modificació de
crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2021.
2021. Es va presentar a la Comissió
Informativa de data 15 d’abril
abril de 2021
En el decret de l’avantprojecte es proposava l’aplicació
l’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31 de
desembre de 3M€,
€, un cop descomptat el fons de solvència.
solv
Restava
estava pendent de concretar les actuacions a
les quals es destinava.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat
ajus
amb l’import de les
obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a 6.528.752,47.
L’informe de compliment dels objectius
bjectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020, de data 22 de
març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència d’import 3,5M€ que permeti disposar de suficient
tresoreria que asseguri el compliment del termini de pagament als proveïdors
proveïdors així com per atendre a
imprevistos derivats dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe.
La resta de l’import del romanent de tresoreria lliure, 3M€, el Govern municipal ha previst que es destini a:
programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en matèria
d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus (programes
específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).
actuacions
cions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).
ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social
Del recull de propostes i accions a desenvolupar en els diferents àmbits, s’elabora l’informe de la proposta de
modificació pressupostaria que consisteix en:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents d’aplicar
a 31 de desembre per import de 82.394,54€,, que ja va ser descomptat del romanent de tresoreria
disponible de 31 de desembre.
2. L’aplicació de 520.185,00€.
€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
solv
(inicialment
constituït per import de 3,5M€).
€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per mantenir el
termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir durant l’exercici. Un
d’aquests imprevistos és la moratòria i el refinançament de les quotes dels préstecs corresponents als
exercicis 2020 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio de Indústria
Indústri i Innovación (DA12
RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021).
2021 . Totes les moratòries han estat concedides excepte la quota
corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de 520.185€,
520.185€, per ser un préstec gestionat
per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder
poder fer front al seu pagament, es proposa augmentar
1
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l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de les quotes. Es proposa que el seu
finançament provingui del romanent que es va constituir com a fons de solvència. Aquest refinançament
encara no ha
a estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.
3. L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa a realitzar en aquest
exercici per als tres programes que hem assenyalat anteriorment : reforç programes prioritaris, ciutat al
dia i pla de reconstrucció. En el següent quadre es presenta el resum de l’augment del crèdit
pressupostari destinat a cada un d’aquests tres programes. A banda, hi ha altres necessitats de crèdit
que es recullen en aquest expedient i que sumen 562.263,41€. En total l’augment de crèdit proposat és
de 3.776.208,59€.
El seu finançament prové del romanent de tresoreria lliure de 31/12/2020 de 3M€
3M que es destina 1M a
cada programa; a més 177.625,37€
177.625,37 per l’aplicació del crèdit
èdit disponible de la partida dels fons de
contingència (dotat inicialment de 766.643,41€, es va utilitzar un import de 489.018,04 per als interessos
que es van pagar per una expropiació) i per últim, 598.583,22€ per baixes per anul·lació del crèdit
pressupostari per a despeses financeres que s’estimen reductibles donat que els tipus d’interès es
preveuen inferiors als considerats a l’hora de confeccionar
confecciona el pressupost inicial.
El crèdit pressupostari s’habilita en els següents destins:

NECESSITATS

FONST DE FINANÇAMENT
Sobrant
Fons de
RTDG Lliure
Despeses
contingència
Financeres

1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS

1.060.187,57

1.000.000,00

60.187,57

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA

1.146.389,00

1.000.000,00

146.389,00

3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ

1.007.368,61

1.000.000,00

7.368,61

4- ALTRES NECESSITATS

562.263,41

Subtotal

3.776.208,59

3.000.000,00

384.638,04

177.625,37

598.583,22

177.625,37

En aquest apartat, cal informarr que el
el romanent de tresoreria a 31 de desembre és un recurs que no té
caràcter continu i per tant no és un recurs del qual es disposi en futurs exercicis. En concret, el romanent
disponible de 31 de desembre de 2020 es compon de 3M€
3M€ que provenen del romanent
roma
de 31 de
desembre de 2019 que no es va gastar i constituïa el fons de solvència a aquella data, més 3M que s’han
generat durant l’exercici 2020. Aquesta darrera part, s’ha generat bàsicament per la no execució de la
despesa prevista i això degut a la situació de la pandèmia de la covid-19
19 que ha impedit mantenir el nivell
de prestacions d’alguns serveis i la celebració de diverses actuacions durant aquell any. Per tant, amb
situacions normals, no es preveu que l’execució del pressupost municipal pugui generar durant aquest
any 2021 ni en el futur romanents molt significatius.
Les recomanacions de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya que
ostenta la competència de la tutela financera de les entitats locals, recollides en la seva Nota de data 26
de gener de 2021, estableix destinar el RTDG al finançament
finançament de despeses de caràcter no recurrent
(inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent.
Per tot l’anterior, els crèdits pressupostaris que s’augmenten finançats amb romanent de tresoreria de 31
de desembre,, han d’anar destinats a despesa no recurrent i per tant, han de finalitzar el 31 de desembre
d’enguany.
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4. L’aplicació de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19,
COVID_19, per atendre despeses d’inversió de la Taula
de reconstrucció. En l‘exercici
‘exercici 2020 es va constituir
constituir un fons per al pla de reconstrucció de la covid-19
covid
destinat a inversió per import de 1.751.335,81€. L’import no gastat durant el 2020, s’ha incorporat com a
romanent de despeses d’inversió en el pressupost 2021. L’expedient proposa aplicar-ne
aplicar
60 mil euros.
5. S’incorporen
’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació pressupostària
al destí concret de la despesa
esa a realitzar, per import de 312.972,05€,
€, i la modificació i inclusió de
subvencions nominatives a les bases d’execució.
6. Per últim l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingressos
d’ingres
d’acord
amb el què s’indica tot seguit:
6.1. El Govern municipal proposa modificar el programa d’inversió en base
base a les necessitats
nec
de la ciutat i
el calendari d’execució de les obres. S’adjunta en document annex a aquest informe, el programa
d’inversions que
ue es va aprovar inicialment amb el pressupost, la nova proposta i la diferencia entre
ambdues i que en resum consisteix en:
Crear noves partides d’inversions per import total de 150.000,00€
Ampliar el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de
d 2.326.069,84€
Anul·lar o reduir el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de
2.476.069,84€
6.2. La modificació del programa d’inversions implica la modificació de les fonts de finançament
d’aquests projectes, principalment la modificació
modif
d’algunes
’algunes subvencions.
subvencions Adaptem aquestes
modificacions que consisteixen en baixes i altes del pressupost d’ingressos per import total
d’1.750.000,00€.
6.3. Es proposa l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més
explícita
xplícita de l’actuació a realitzar. Aquestes modificacions estan detallades en l’annex d’inversions
adjunt a aquest informe on s’afegeix a la descripció el què està escrit en vermell i s’elimina el què
està ratllat.

Compliment dels objectius de la LO 2/2022 en la modificació pressupostària
Càlcul de l’estabilitat pressupostària.
pressupostària
D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF, en endavant ), “l’elaboració, aprovació i execució
execució dels Pressupostos i altres
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa
europea”.
L’article 6 LOEPSF, estableix que “el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i
adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança
l’observança dels requeriments acordats en la normativa
europea en aquesta matèria”.
El Sector Administracions Públiques de l’Ajuntament de Mataró està compost per:
3
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-

EPE Mataró Audiovisual

-

Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró

-

Promocions Urbanístiques de Mataró SA

-

Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals

-

Consorci Tractament de residus Sòlids Urbans del Maresme

-

Consorci Sanitari de Mataró (*)

-

Servei Prevenció Assistencial y Socio-sanitari
Socio
(PASS) (*)

(*) El Consorci Sanitari de Mataró i el Servei Prevenció Assistencial y Socio-sanitari
Socio sanitari (PASS) no han realitzat cap
activitat durant l’exercici.

L’article 2.1 de la LOEPSF i article 4.1 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, estableix que es compleix
amb l’objectiu
ctiu d’estabilitat pressupostària, si el conjunt dels pressupostos i estats financers inicials de les
entitats classificades com administracions públiques que integren la corporació local, presenten equilibri
o superàvit, en termes de capacitat de finançament,
finançament, d’acord amb la definició continguda en el sistema
europeu de comptes.
La suspensió de les regles fiscals per a 2020
2020 i 2021 no implica la suspensió de la LOEPSF, ni del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, ni de la resta de normativa reguladora de les Hisendes Locals que
estigui en vigor. Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal. Per tot això, cal verificar
igualment si es dóna
na el compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’informe de compliment dels requisits de la LO 2/2012 del
del pressupost inicial 2021, de data 18.01.2021,
presentava pel pressupost consolidat de l’Ajuntament
l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, classificats
en el sector Administració públiques, una capacitat de finançament de 25M€.
25M€. A aquest càlcul se li han
aplicat
licat els següents ajustaments: a) ajust de la recaptació d’ingressos capítols 1,2 i 3, b) ajust per la
liquidació PTE 2008 i 2009 i altres exercicis diferents; i c) ajust per grau d’execució de la despesa.
Pel càlcul de la capacitat/necessitat de finançament
finançament es va aplicar l’ajust del grau d’execució de la
despesa, consistent en aplicar a cada un dels capítols d’operacions no financeres del pressupost de
despeses la mitjana aritmètica del grau d’execució corresponent a les dades liquidades dels últims 3
anys (2017 a 2019).
A l’informe de data 25.02.2021 corresponent a la incorporació definitiva dels romanents de crèdits amb
finançament afectat per import de 25.004.891,27 es va tornar a analitzar el compliment dels requisits de
la LO 2/2012, concloent que es complia amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, amb una capacitat
de finançament pel pressupost consolidat de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents,
classificats en el sector Administració públiques, de 17,8M€. Pel càlcul
àlcul de l’estabilitat
l’estabilit pressupostària es
van aplicar els mateixos ajustos que els utilitzats en l’elaboració del pressupost 2021.
La modificació de crèdit objecte d’aquest informe inclou crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que
es troben finançats amb baixes i anul·lacions
anul·l
de crèdit, corresponent a les aplicacions pressupostàries
als capítols I al VII del pressupost i amb l’aplicació del Romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre
per import de 3.602.579,54. L’aplicació del Romanent de tresoreria lliure com a font de finançament de
les despeses objecte d’aquest informe, afecta a l’estabilitat i a la regla de la despesa, però del darrer
anàlisis del compliment del requisits de la LO 2/2012, realitzat amb l’incorporació de romanents, es
desprèn que el pressupost consolidat
consolidat de l’ajuntament de Mataró i dels seus ens dependents presenten
suficient capacitat de finançament per no incomplir amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostaria un cop
aplicat el romanent de tresoreria lliure, tot i que això dependrà del grau d’execució
d’execució del pressupost.
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Càlcul de la regla de la despesa.
Pel que fa a l’informe relatiu a la Regla de la despesa, tant en el moment d’elaborar el Pressupost com
en el seu seguiment, aquest queda exclòs de la seva obligatorietat d’acord amb el que estableix l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica la HAP/2105/2012 sobre les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

Conclusions
Es proposa aprovar la següent modificació pressupostària de l’exercici 2021,, que incorpora les següents
modificacions:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents d’aplicar
a 31 de desembre per import de 82.394,54€,, que ja va ser descomptat del romanent de tresoreria
disponible de 31 de desembre
2. L’aplicació de 520.185,00€ del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència (inicialment
constituït per import de 3,5M€)
€) a ampliar l’aportació a l’EPE Tecnocampus perquè pugui fer front a les
quotes d’amortització dels exercicis
ercicis 2020 i 2021 del préstec “Ministerio 2008” gestionat per la Generalitat.
3. Dotar de crèdit pressupostari els
ls següents destins:
destins
• 1.060.187,57€ a programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin
permetin reforçar serveis adreçats a la
ciutadania en matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons
europeus.
• 1.146.389,00€ a actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris.
• 1.007.368,61€ a ampliar el fons de
d reconstrucció econòmica i social
• 562.263,41 € a Altres necessitats
Amb el detall que s’indica en els següents quadres:
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1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS
Partides a augmentar
Cost Anual

Observacions
Programa - reforç Oficina Tècnica de Projectes ( Equipaments 3A1 +3A2; Espais Públics i Mobilitat
1A1+1A2; Desenvolupament Sostenible 2A1- 50%feder)

IMPORT TOTAL

525.000,00

336.575,99

Programa - Oficina de Projectes Next Mataró ( Cap d'oficina (A1)+ Tècnic de suport
especialitzat(A1)+Administratiu)

65.818,24

Reforç servei de contractació 2021 (2 Assessors jurídics + 1 Tmgestió Processos i Organització)

50.000,00

Programa - Oficina Transformació Urbana - Treballs preparatoris revisió Planificació - 2 A2 i reforç de
Llicències

82.793,34

Pla de Millora servei d'habitatge

70.000,00

Projectes vinculats amb estratègia NextMataró : Estratègia Mataró Circular, Economia de la Cura,
Transició Ecològica, Formació, Estratègia Comunicació i altres)

250.000,00

Projectes NEXT - Estratègia Digital de l'Ajuntament

30.000,00

Projectes Tr@nsforMAT.. Empenta al pla de transformació de l'Ajuntament, prioritzant mesures d'impacte
directe a la ciutadania (simplificació-automatització-RPA-Bigdata,…)

60.000,00

Digitalització: Projectes concrets de digitalització de serveis en col·laboració del SIT i el Servei
d'estratègia i específiques de diferents serveis finalistes en àmbits com la Seguretat, La Mobilitat, La
Cultura, l'Atenció a les persones,
es, promoció econòmica i ocupació.

100.000,00

Treballs preparatoris procés transformació PUMSA (Establir la millor formula de gestió dels serveis de
mobilitat actualment prestats per PUMSA des d´una perspectiva de generació de valor públic.)

15.000,00
525.000,00

TOTAL

1.060.187,57
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2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA - BARRIS AL DIA
Partides a augmentar
Observacions
Servei de Poda-Manteniment Arbrat Viari (30mil€ per poda carrers més sensibles per abans de l'estiu i
100mil€ per poda d'aquest any)
Servei Manteniment zones verdes (Atendre les demandes de millora i manteniment de zones verdes. El
contracte actual té vigència fins a gener del 2023 i té capacitat d´ampliar-se fins a 173.000 euros durant tot
el contracte.)

IMPORT TOTAL
130.000,00
40.000,00

Actuacions de gestió
estió de senglars zones forestals Cinc Sènies.
Sènies Subvenció Nominativa (Les incidències
produides per l´acció dels senglars afecten a la seguretat viària i a les propietats. S´ha arribat a un acord
amb els propietaris de Cinc Sènie per gestionar les poblacions de senglars a través d´un conveni de
col.laboració)

15.000,00

Actuacions del Pla de Desenvolupament i Manteniment del Verd Urbà i la Biodiversitat a Mataró
(elaboració d´un pla de verd urbà i biodiversitat que integri tota la xarxa d'espais naturals, amb
vegetació, flora i fauna i desenvolupi el concepte d'una una veritable infraestructura ecològica al
municipi )

30.000,00

Programa - Barris Inspecció d'habitatges buits del Servei d'Habitatge (1 Cap de Secció +2Assessors (A1)+1
Arquitecte (A2)+1TMgestió Processos i Organització) +1 Inspector (C2)) - suport administratiu - mobilitat

232.492,00

179.000,00
120.000,00

Accions del Pla Integral de Rocafonda-Palau-Escorxador
Rocafonda-Palau-Escorxado - exercici 2021
Projecte NEXT - de Transformació Urbana Rocafonda-El Palau-Escorxador (Dotar-nos d´una estratègia de
transformació urbana "madura" per presentar els projectes del Pla Integral de Rocafonda-El PalauEscorxador a convocatòries de finançament NEXT GENERATION, EDUSI, etc que es preveu que surtin
properament)

30.000,00

Elaboració PGEA de l'Espai Agrari Cinc Sènies Mata Valdeix (per donar compliment als acords de la DI i
implicar als actors implicats)

30.000,00

Programa A-Porta de Pobresa Energètica (el projecte A-Porta està liderat per la CONFAVC i l´AV
Rocafonda. El projecte té part del finançament de la Generalitat de Catalunya)

10.285,00
120.000,00

Accions del Pla Integral de Cerdanyola - exercici 2021
Projecte NEXT - de Transformació Urbana Cerdanyola (Dotar-nos d´una estratègia de transformació
urbana "madura" per presentar el projecte del Pla Integral de Cerdanyola a convocatòries de finançament
NEXT GENERATION, EDUSI, etc que es preveu que surtin properament)

30.000,00

Cooperació Internacional: (2º fase projecte de “Haribala” per l’emancipació de les joves participants de
l’escola de formació a l’Índia)

20.000,00

Igualtat: Projecte escolar de coeducació adreçat a infants i famílies

15.000,00

Igualtat: Amb 1 tècnic de suport a polítiques d’Igualtat(contractació temporal ajustada a part 2021

24.750,00
6.000,00

Participació: Projectes de sensibilització i formació en drets humans i civils ( Ciutadania Global)
Joventut: Microcrèdits sense interessos per pagar la fiança per accés a primera vivenda per joves (18-30
anys) i a retornar mentre duri el contracte.

60.000,00

Gent Gran: Tallers per atendre la solitud no desitjada i la pèrdua de capacitats en gent gran.

10.354,00
141.716,00

Servei d’Assistència Domiciliària (per a finançar el servei tot l’any 2021 sense incrementar Social,
només preveiem algun increment d'altes temporals per alta hospitalària o final de vida.

94.284,00
40.000,00

Projecte Audiovisual en col·laboració amb Mataró Audiovisual

1.146.389,00

TOTAL
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3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ
Partides a augmentar

IMPORT TOTAL

Observacions

2ECO21: Mesures de control COVID als mercats de marxants (6 mesos) (Total mesura 50mil€: incorporat
20mil€ en el 1r. Expedient Modificatiu del Ple)

30.000,00
67.000,00

3ECO21: Contractació dispositiu de reforç pel Servei d'Ocupació i de Llicències (9 m)

67.000,00

4ECO21: Ampliació dispositiu d'atenció digital, fins a finals d'any

40.000,00

5ECO21: Atorgament d'ajuts per a empreses (suport a la contingència Covid-19)

85.000,00

8ECO21: Personal de suport per a la gestió de les convocatòries d'ajuts a empreses.

45.000,00

12ECO21: Mesures per a la digitalització dels serveis d'ocupació i el foment de la formació online_corrent

25.000,00

13ECO21: Projecte d'adequació i millora del polígon MataRocafonda

15.000,00

15ECO21:Continuïtat
:Continuïtat en el desplegament d'accions de reactivació del comerç i l'hosteleria, i impuls de
noves accions.

20.000,00

17ECO21: Bonificació lloguers de PUMSA

40.000,00

18ECO21: Fonts de contingència per les mesures de control COVID per les activitats de dinamització
comercial, fires o altres esdeveniments de promoció de ciutat.

20.000,00
13.500,00

1SOC21: Manteniment de l'habitatge

8.868,61

37.368,61

15.000,00
19ECO21: Suport a la implementació de les APEUS

20.000,00

5SOC21: Previsió d'augment d'hores d'intervenció del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

30.000,00

6SOC21: Aules d'Estudi en els Espais Joves de la Ciutat

15.000,00

8SOC21: Creació d'una línea de suport al sector cultural a fi de reactivar-lo, fomentant l'exhibició cultural I
la col·laboració amb el comerç local per la dinamització econòmica

22.000,00

9SOC21: Nova línia extraordinaria de subvenció a les associacions de la ciutat per al suport al seu
funcionament

60.000,00

2ALT21: Sistema online de gestió de demandes ciutadanes de seguretat

67.000,00

EPE Tecnocampus: programa bonifició al preu del lloguer

102.000,00

EPE Tecnocampus: ajuts a la matrícula d'estudiants per a situacions dericades de la COVID-19

200.000,00

302.000,00

1.007.368,61

Subtotal mesures pla de reconstrucció
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4- ALTRES NECESSITATS
Partides a augmentar
IMPORT
TOTAL

Observacions

150.000,00

A compte indemnització 2020 al concessionari d'El Sorrall pel COVID-19
Factura entrada al 2021 corresponent al serveis de Desembre 2020 Sad Dependència
Factura entrada al 2021 corresponent al Desembre SAD Social

140.953,87

Dèficit 2020 Fundació Unió de Cooperadors

12.808,48

Valoració cost de manteniment solar de Mas Miralles

15.000,00
243.501,06

Crèdit necessari per a la contractació del servei de Neteja

562.263,41

Aquestes despeses es finançaran amb:
amb
-

3M€ per aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre d’import, un cop descomptat el
fons de solvència

-

€ de baixes per anul·lació del crèdit
crèdit pressupostari per a despeses financeres que
598.583,22€
s’estimen reductibles donat que els tipus d’interès es preveuen inferiors
inferiors als considerats a l’hora de
confeccionar el pressupost inicial

-

177.625,37€ per aplicació del crèdit disponible del Fons de Contingència, dotat en el pressupost
inicial d’acord amb el que estableix l’article 18.4 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures
me
urgents
contra la morositat i de suport a les entitats locals amb problemes financers, per atendre altres
necessitats de despeses de l’Ajuntament,
l’Ajuntament d’acord amb el següent detall:

NECESSITATS

FONST DE FINANÇAMENT
Sobrant
Fons de
RTDG Lliure
Despeses
contingència
Financeres

1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS

1.060.187,57

1.000.000,00

60.187,57

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA

1.146.389,00

1.000.000,00

146.389,00

3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ

1.007.368,61

1.000.000,00

7.368,61

4- ALTRES NECESSITATS

562.263,41

Subtotal

3.776.208,59

3.000.000,00

384.638,04

177.625,37

598.583,22

177.625,37

4. L’aplicació de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost
Pressupost participatiu
participatiu, per atendre
despeses d’inversió de la Taula de reconstrucció corresponent a l’adequació
l’adequació i millora dels equipaments
del Servei d'Ocupació (SOM)
5. Aprovar diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació pressupostària
pressupo
al
destí concret de la despesa
esa a realitzar per import de 312.972,05€, d’acord amb el següent detall:

9

CSV (Codi segur de verificació)

IV7HGKBNBEFMVBONBT7BCJPRD4

Data i hora

28/04/2021 13:05:20

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)

Signat per
URL de verificació

MARIA DOLORES BORREGO CARBALLO (ECONOMISTA)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HGKBNBEFMVBONBT7BCJPRD4

Pàgina

9/19

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

5. TRASPASSOS

5 - FINANÇAMENT

Partides a augmentar

Partides a disminuir o finançament
IMPORT
TOTAL

Observacions
Contractació plataforma ESPUBLICO 2021-2022

16.287,52

Compra llicències digitals de zoom

404,04

Arranjament a les escoles en elements passius per evitar robatoris

220.000,00

Observacions

Import

Finançament contractació plataforma ESPUBLUCO 2021-2022

16.287,52

Finançament compra adquisició llicències digitals zoom

404,04

Finançament actuacions a equipaments educatius

220.000,00

Nova Subvenció nominativa de Cultura per la Mostra Literària

3.000,00

Finançament Nova subvenció nominativa de Cultura per la Mostra
Literària

2.500,00

Nova Subvenció nominativa a Hermandad Nuestra Sra del Rocio Divina
Pastora

3.000,00

Finançament Nova subvenció nominativa de Cultura

3.000,00

500,00

5.237,47
Adequacions entre partides del Servei d'Equipaments Municipals

502,52
Adequacions entre partides del Servei d'Equipaments Municipals

12.794,08
Trspàs del manteniment de les instal·lacions de fibra òptica de l'Aj. Mataro
que es gestionava des del SIT i ara s'inclourà en el contracte de
manteniment de semàfors i xarxa de fibra òptica del servei de Mobilitat
Adequació crèdit de les partides del servei de compres per a la
contractació del Servei de Neteja

8.750,00

43.498,94

17.529,03
Traspàs de crèdit per assumir el manteniment de les instal·lacions de
fibra òtpica que es gestionava des del SIT i ara es gestionarà des del
servei de Mobilitat
Adequació crèdit de les partides del servei de compres per a la
contractació del Servei de Neteja

8.750,00

43.498,94

312.972,05

312.972,05

6. Les modificacions pressupostàries
pressupostà
indicades en els punts de l’1 al 5 d’aquest informe, consisteixen en
crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€ i suplements de crèdit
èdit per import de 3.451.510,57€,
finançades amb baixes per anul·lacions per import de 1.149.180,64€
€ i amb nous recursos provinents de
l’aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre per import de 3.602.579,54€,
3.602.579,54 dels quals
82.394,54 ja van ser descomptat del romanent de tresoreria disponible de 31 de desembre,
desembre d’acord amb
el següent detall:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
partida

Nom partida

Projecte

IMPORT TOTAL

120000/923240/22798

Estratègia NextMataró

9232421002

250.000,00

120000/923240/22799

Projecte NEXT Estratègia Digital

9232421002

30.000,00

120000/924610/22799

Projecte NEXT-Transformació Urbana Cerdanyola

9246121001

30.000,00

120000/924710/22799

Projecte NEXT-Transf. Urbana Rocafonda-Palau-Escorxador

9247121001

30.000,00

120200/920310/21601

Tr@nsforMAT -Pla de transformació de l' Ajuntament

9203121001

60.000,00

120202/920310/21601

Digitalització de serveis

9203121002

100.000,00

300000/433510/48900

Aportació Fundació Unió de Cooperadors

4335110001

12.808,48

300000/924610/22799

Pla Integral de Cerdanyola

9246121001

120.000,00

300000/924710/22799

Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador

9247121001

120.000,00

310800/931210/22001

Premsa, revistes, llibres i altres public. Gestió Econ.

9312110001

16.287,52

410403/151100/14301

Secció Atenció i Informació (altre pers. subv.)

1511010001

67.000,00

420101/241000/14301

Secció Infomació i Orientació (altre pers. subv.)

2410010001

67.000,00

710102/172420/22799

Estudis i projectes espais naturals

1724215001

60.000,00

710301/924710/48900

Aportació CONFAVC Projecte A-Porta

9247121001

10.285,00

710400/134110/22799

Estudis i projectes de mobilitat

1341115001

15.000,00

820400/152000/14301

Servei Habitatge (altre pers. Subv)

1520015001

8.868,61

850100/342120/479000

Indemnització concessionari El Sorrall

3421212001

150.000,00

850200/332110/46500

Conveni Consell Comarcal Mostra Literària

3321115001

3.000,00

850300/924310/48900

Subvencions suport puntual entitats

9243110004

60.000,00

850401/231000/13101

Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran

2310015001

30.000,00

850401/231520/48900

Convenis i subvencions de joventut

2315215005

60.000,00
1.300.249,61
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SUPLEMENT DE CRÈDIT
partida

Nom partida

Projecte

IMPORT TOTAL

120100/923200/12103

Servei d'Estratègia i Avaluació

9232015001

65.818,24

120200/920310/21600

Manteniment aplicacions informàtiques

9203119001

404,04

300000/491110/44901

Aportació Mataró Audiovisual

4911120001

40.000,00

300000/922210/44900

Aportació PUMSA

9222110001

40.000,00

300000/922210/44901

Aportació Grup Tecnocampus Mataró

9222110001

822.185,00

310400/130110/22700

Neteja edifici Via Pública

1301110001

44.000,00

310400/231010/22700

Neteja edifici Benestar Social

2310115001

32.000,00

310400/323200/22700

Neteja escoles

3232015001

211.000,00

310400/920000/12103

Servei de Compres i Contractacions

9200010001

50.000,00

320000/920210/22799

Estudis i treballs tècnics Recursos Humans

9202110001

70.000,00

410400/151100/12103

Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats

1511010001

82.793,34

420000/241000/14301

Direcció Ocupació i Promoció Econòmica (altre pers. subv.)

2410010001

85.000,00

420000/433710/22799

Treballs altres empreses teixit productiu

4337112001

15.000,00

420000/433710/47900

Ajuts per empreses suport a la contingència COVID-19

4337120001

85.000,00

420100/24111N/63200

Aules de formació cursos Ocupació

2411121001

60.000,00

420103/241110/22799

Treballs altres empreses form. Ocupacional

2411110001

25.000,00

420201/431310/22799

Treballs fets altres empreses mercats marxants

4313115001

30.000,00

420201/431420/22799

Treballs altres empreses comerç urbà

4314215001

40.000,00

420202/431120/22799

Treballs altres empreses fires mercat

4311215001

20.000,00

710102/153010/21001

Manteniment solars

1530115001

15.000,00

710102/171130/21000

Manteniment instal·lacions jardineria

1711310001

170.000,00

710200/920000/12103

Servei d'Equipaments Municipals

9200010001

336.575,99

710201/32003Z/63201

Equipaments educatius ciutat

3200315001

220.000,00

710202/431240/21200

Conservació i manteniment mercats

4312415001

5.237,47

710202/920710/21200

Manteniment edificis municipals

9207110001

12.794,08

710400/134110/21000

Manteniment de Mobilitat

1341115001

8.750,00

720400/132240/21600

Manteniments diversos Policia

1322410001

67.000,00

720500/135110/48900

Convenis de prevenció en protecció civil

1351115001

15.000,00

820201/231310/22799

Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència

2313117001

240.202,21

820201/231310/22799

Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència

2313117002

136.751,66

820202/231410/22799

Contractació serveis centre d'acollida

2314115001

56.563,55

820203/231100/13101

Secció Infància i Família (lab. Temp. subv)

2311015001

15.000,00

820400/152000/12103

Secció d'Habitatge

1520015001

179.000,00

820400/152220/22699

Altres despeses Habitatge

1522216001

13.500,00

850200/334130/48902

Conveni entitats promoció cultural

3341310003

3.000,00

850200/334140/22709

Ctes amb companyies promoció cultural

3341412001

22.000,00

850300/924310/22699

Despeses diverses. Suport a l'associacionisme

9243116001

1.331,00

850400/231700/12103

Secció Ciutadania i Convivència

2317015001

24.750,00

850400/231720/22799

Prestació de serveis diversitat ciutadana

2317215001

6.000,00

850400/231810/49000

Aportació països subdesenvolupats

2318115001

20.000,00

850401/231220/22799

Contractació de serveis gent gran activa

2312215001

10.354,00

850401/231520/22799

Contract. Serveis dinamitz. i participació juvenil

2315215005

39.499,99

850401/231610/22799

Contractació serveis dee dona
d

2316115001
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INGRESSOS
Partida

Nom partida

310200/I00110/87000

RT despeses generals

projecte

Import

I001105001

3.602.579,54
3.602.579,54

BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Partida

Nom partida

projecte

Import

120100/92415Z/62900 Pla per la reconstrucció Covid_19 Pressupost participatiu

9245117002

60.000,00

120200/491220/21600 Manteniment Sistemes de Telecomunicacions

4912210002

8.750,00

300000/929110/50000 Fons de Contigència

9291113001

177.625,37

310200/011110/31001 Interessos préstecs de l'interior

0111105001

598.583,22

310400/920610/22201 Tramesa de correspondència

9206110001

43.498,94

310802/231430/22699 Despeses diverses

2314315001

16.287,52

710201/323200/21200 Manteniment edificis escolars

3232015001

17.529,03

710202/23153B/63201 Espai jove zona Rocafonda

2315320001

220.000,00

710202/241010/21200 Conserv. i mant. edifici Promoció Econòmica

2410113001

502,52

820102/324120/22602 Publicitat i difusió activitats educatives SIOP

3241215001

404,04

850200/333310/48100 Premis (Microteatre)

3333115002

500,00

850200/338110/20800 Lloguer altre immobilitzat

3381110006

3.000,00

850200/338110/48100 Premis (rua i cartell carnestoltes)

3381110001

2.500,00
1.149.180,64

Tal i com hem assenyalat el romanent de tresoreria no és un recurs recurrent i per tant la seva aplicació
s’ha de restringir a despeses que no tinguin caràcter recurrent o estructural.

7. Amb la proposta de modificació pressupostària, el romanent de tresoreria de 31 de desembre de 2020
resta com segueix:
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31/12/2020
1-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERAL

2-ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT
ROMANENT A APLICAR:

7.021.984,54

APLICACIÓ
82.394,54

6.528.752,47 3.520.185,00
3.000.000,00

3.000.000,00

1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS

1.000.000,00

1.000.000,00

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA

1.000.000,00

1.000.000,00

3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ

1.000.000,00

1.000.000,00

3.528.752,47

520.185,00

ROMANENT COM A FONS DE SOLVÈNCIA

ROMANENT DISPONIBLE

3.008.567,47

Tal i com hem assenyalat el romanent de tresoreria no és un recurs recurrent i per tant la seva aplicació
s’ha de restringir a despeses que no tinguin caràcter recurrent o estructural.
8. Modificar l’article 27.20 de les bases d’execució del pressupost corresponent a les subvencions
nominatives per incloure o ampliar noves subvencions d’acord amb el següent detall:
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Prevenció en

Veïnals

i

de

Convenis

Catalunya

Incrementar subvenció per al projecte
d'intervenció educativa, nutricional,
d'hidratació i millora de la qualitat de via
diària de les persones amb diversitat
funcional

EXPLICACIÓ

Aportació Municipal projecte A-PORTA

EXPLICACIÓ

S'incrementa la subvenció per Actuacions
de gestió de senglars zones forestals Cinc
Sènies

EXPLICACIÓ

86.203,41

Subv.
dinerària
actual

Subv.
dinerària
actual

10.000,00

Subv.
dinerària
actual

APORTACIÓ

Fons Català de Cooperació al desenvolupament (*)

850400
231810
49000
SUBDESENVOLUPATS

Hermandad Nuestra Sra del Rocio Divina Pastora
PAÏSOS

850200 334130 48902 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ
CULTURAL

Consell Comarcal del Maresme

850200 332110 46500 CONVENI CONSELL COMARCAL
MOSTRA LITERÀRIA

Càrites Interparroquial de Mataró

820202 231420 48900 SUBV. I CONVENIS PROMOCIÓ
SOCIAL

Incrementar l'aportació

EXPLICACIÓ

incloure subvenció nominativa

EXPLICACIÓ

incloure subvenció nominativa

EXPLICACIÓ

Incrementar subvenció per atendre
necessitats bàsiques d'urgència social
generades amb motiu de la pandèmia de
la Covid-19

EXPLICACIÓ

154.203,02

Subv.
dinerària
actual

Subv.
dinerària
actual

Subv.
dinerària
actual

6.000,00

Subv.
dinerària
actual

(*) L'increment de l'aportació de 12.000€ resta condicionat a l'atorgament d'una subvenció de la Diputació de Barcelona

Fundació Privada del Maresme (*)

Subvencions

d'Associacions

820201 231320 48900
Accessibilitat Universal

Confederació
(CONFAVC)

710301 924710 48900 Aportació CONFAVC Projecte APorta

Associació Agrícola Cinc Sènies, Mata, Valldeix

720500 135110 48900 Convenis de
Protecció civil

Modificar les següents subvencions nominatives:

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

en
i

en
i

en
i

en
i

en
i

en
i

Actual
equip.
mpals.

Actual
equip.
mpals.

Actual
equip.
mpals.

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

4.144,04

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

42.894,72

Actual
equip.
mpals.

1.157,12

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

82.225,92

Actual
equip.
mpals.

Actual
equip.
mpals.

BASES ACTUALS
Subv.
Actual
actual
en
equip.
inf.
i
mpals.
serveis

174.203,02

Subv.
dinerària
proposada

3.000,00

Subv.
dinerària
proposada

3.000,00

Subv.
dinerària
proposada

10.000,00

Subv.
dinerària
proposada

98.203,41

Subv.
dinerària
proposada

10.285,00

Subv.
dinerària
proposada

25.000,00

Subv.
dinerària
proposada

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

1.157,12

4.144,04
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Var. subvencions dineràries

Proposada SUBMINIST
ús
equip. RAMENTS
Mpals.
Actual

Proposada SUBMINIST
ús
equip. RAMENTS
Mpals.
Actual

Proposada SUBMINIST
ús
equip. RAMENTS
Mpals.
Actual

42.894,72

Proposada SUBMINIST
ús
equip. RAMENTS
Mpals.
Actual

82.225,92

Proposada SUBMINIST
ús
equip. RAMENTS
Mpals.
Actual

Proposada SUBMINIST
ús
equip. RAMENTS
Mpals.
Actual

BASES PROPOSADES
Subv.
Proposada SUBMINIST
Proposada
ús
equip. RAMENTS
inf.
i
Mpals.
Actual
serveis

67.285,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

12.000,00

10.285,00

15.000,00

VARIACIÓ

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

9. Adequar el pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingrés i que consisteix en:
en
Aprovar la modificació del pressupost de despeses per crèdit extraordinari, d’acord amb el següent
detall:
CREDIT EXTRAORDINARI:
Partida

Descripció partida

710202/92511D/63200

Import

Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros)

150.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

150.000,00

Aprovar la modificació del pressupost de despeses per suplement de crèdit, d’acord amb el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT:

Descripció partida

Partida
120100/13411Z/62600
710100/15321Z/60900
710201/32312E/63200
710201/32321E/63200
710201/34212E/63201
710202/23153B/63201
710202/31111H/62200
710201/34211E/63201

Import

Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans
Pla d'asfaltat
Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció
Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció
Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS
Equipament Plaça d'Espanya
CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia
Reforma poliesportiu Eusebi Millan

450.000,00
220.000,00
14.999,99
113.999,85
52.070,00
930.000,00
305.000,00
240.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

2.326.069,84

Aprovar la modificació del pressupost de despeses mitjançant baixes per anul·lació, d’acord amb el
següent detall:
BAIXES PER ANUL·LACIÓ:
Partida
710100/15321A/60900
710102/17111Z/60900
710200/15301Z/62400
710202/17241B/63200
710201/34211H/63200
710202/33311L/63200
710400/13411Z/62400
720000/13224A/62300
720400/13224Z/62300

Descripció partida
Pla impuls del centre PIC
Actuacions de millora en zones verdes - ciutat
Renovació vehicles
Millores lavabos I altres platges
Coberta poliesportiva Cirera
Millora equipament Can Marfà
Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró
Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metall/control
accés biomètric...)
Renovació eines operatives control/seguretat
TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Import
-550.000,00
-140.069,84
-60.000,00
-150.000,00
-810.000,00
-240.000,00
-350.000,00
-76.000,00
-100.000,00
-2.476.069,84
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Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Aprovar la modificació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall::
detall:

BAIXES CONCEPTES D'INGRÉS:

Codi de Concepte
710100/15321A/76100
710102/17111Z/76100
710202/33311L/76100
710400/13411Z/76100
710201/34211H/76101

Descripció
Subv. DIBA Pla d'impuls del centre PIC
Sub. DIBA Actuacions de millora en zones verdes
Subv. DIBA Millora equipaments Can Marfà
Subv. DIBA Pla de mobilitat urbana sostenible
Subv. XGL 20-23 Coberta poliesportiva de Cirera
TOTAL BAIXES INGRESSOS

Import
-250.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-350.000,00
-900.000,00
-1.750.000,00

ALTES CONCEPTES D'INGRÉS:
Codi de Concepte
Descripció
710100/15321Z/76100 Subv. XGL 20-23 Pla d'asfaltat
710202/23153B/76100 Subv. XGL 20-23 Casal de joves plaça Espanya

Import
820.000,00
930.000,00

TOTAL ALTES INGRESSOS

1.750.000,00

Aprovar l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més
explícita de l’actuació a realitzar, les quals estan detallades en l’annex d’inversions adjunt a aquest
informe on s’afegeix a la descripció el què està escrit en vermell i s’elimina el
e què està ratllat.
10. La modificació del pressupost no altera les previsions de compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària,
ostària, d’acord amb els termes de l’informe del servei de Gestió Econòmica
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120200/92032Z/64100
120200/92511A/62600

120200/93211Z/64100
120202/92032Z/62600

Ciutat intel·ligent i Govern Obert
Promoció Econòmica

Ciutat intel·ligent i Govern Obert
Ciutat intel·ligent i Govern Obert

710202/24101N/63200
710202/23121L/63200

La Ciutat al dia
La Ciutat al dia

820400/15211Z/65000
820400/15222Z/68200

TOTAL ÀREA DE QUALITAT URBANA
Habitatge
Habitatge

TOTAL INVERSIONS 2021

TOTAL ÀREA SERVEIS A LA CIUTADANIA
TOTAL CAPÍTOL 7

TOTAL ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
Habitatge
820400/15211Z/78900

TOTAL ÀREA SERVEIS A LA CIUTADANIA
TOTAL CAPÍTOL 6
La Ciutat al dia
420200/33611E/76500

850200/33211C/62900
850200/33211F/62900

720400/13224Z/60300
720400/13224Z/62300

La Ciutat al dia
La Ciutat al dia

720000/13224A/62300

Ciutat intel·ligent i Govern Obert

Mobilitat i seguretat
Mobilitat i seguretat

710301/42521Z/63200

Sostenibilitat energètica

710400/13411Z/62400

710202/92071A/63201
710202/92511D/63200
710202/92071Z/63200
710202/92447Z/63201
710202/92511A/62500

Promoció Econòmica
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia

Mobilitat i seguretat

710201/32003Z/63201
710201/34211H/63200
710201/34212I/63200
710201/34213Z/63200
710201/34213Z/63201
710201/32312E/63200
710201/32321E/63200
710201/34212E/63201
710201/34212G/63200
710202/31111H/62200
710202/31123M/63200
710202/33011B/62200
710202/33011Z/63201
710202/33311L/63200
710201/34211E/63201

La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia

710202/23153B/63201

710103/16512Z/61300

710200/15301Z/62400
710202/17241B/63200

Sostenibilitat energètica

La Ciutat al dia
La Ciutat al dia

710100/15321A/60900
710100/15321I/60901
710100/15321Z/60900
710100/15321Z/60901
710100/16211Z/62400
710100/16212Z/62400
710100/16212Z/62400
710100/16213Z/62400
710100/16214Z/62400
710100/16214Z/62400
710100/16215Z/62400
710100/16311Z/62400
710100/17111Z/61301
710100/17241B/62400
710101/15301Z/60500
710102/17111Z/60500
710102/17111Z/60900
710102/17111Z/61301
710103/16512D/61300

Promoció Econòmica
Promoció Econòmica
La Ciutat al dia
Mobilitat i seguretat
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
Neteja i recollida de residus
La Ciutat al dia
Neteja i recollida de residus
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
La Ciutat al dia
Sostenibilitat energètica

TOTAL ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
La Ciutat al dia
710100/15301Z/60900

TOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA MATARÓ
Urbanisme
410000/15222B/62200
Urbanisme
410000/16111I/60900
Urbanisme
410000/17111D/60000
Urbanisme
410000/33011B/60900

120200/92031Z/64102

Ciutat intel·ligent i Govern Obert

(**) En l'expedient aprovat en el Ple de data 8 d'abril es va dotar en 78.687,01€

(*) En l'expedient aprovat en el Ple de data 8 d'abril es va dotar en 10,203,58€

Aportacions Yes we rent / Lloguem. Accions urbanes innov.
Servei d'Habitatge

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques

Yes we rent / Lloguem. Accions urbanes innovadores
Fons inversió habitatge
Servei d'Habitatge
Inversió fons bibliogràfic Antoni Comas
Inversió fons bibliogràfic Pompeu Fabra
Direcció de Cultura

Servei de Policia Local

Equipament Plaça d'Espanya
Servei d'Equipaments municipals
Inversió millores equipaments educatius
Coberta poliesportiva Cirera
Camp municipal de futbol Molins
Inversió millores equipaments esportius
Pla renovació gespa camps de futbol municipals
Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció
Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció
Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS
Equipaments esportius zona La Llàntia (**)
Nou centre CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia
Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena (PECT-Salut)
Cafè Nou (FEDER)
Inversió millores equipaments culturals
Millora equipament Can Marfà
Pla director eliminació fibrociment equipaments esportius zona Pla d'en Boet
Reforma poliesportiu Eusebi Millan
Servei d'Equipaments municipals
Millora edifici Ajuntament. Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament
Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros)
Inversió millores equipaments administratius
Inversió millores equipaments cívics i socials
Mobiliari Espai Mataró
Servei d'Equipaments municipals
Projecte comunitats energètiques-Autoconsum
Servei de Desenvolupament Sostenible
Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró
Servei de Mobilitat
Inversió maquinària, inst. I utillatge edifici Ajuntament. Infraestructures seguretat
passiva Ajuntament (arc detector metall/control accés biomètric...)
Adquisició càmeres seguretat espai públic
Renovació eines operatives control/seguretat

Pla impuls del centre PIC
Millora pavimentació vies públiques pol. Mata-Rocafonda
Pla d'asfaltat
Asfaltat cessió tram N-II ( tram NII comprés Riera Argentona i Riera Sant Simó)
Amortització inversions FCC - brossa convencional
Amortització inversions FCC - matèria orgànica
Amortització inversions FCC - matèria orgànica
Amortització inversions FCC - recollida voluminosos
Amortització inversions FCC - recollides selectives
Amortització inversions FCC - recollides selectives
Amortització inversions FCC - mercats
Amortització inversions FCC - Neteja viària
Altres actuacions espai públic
Amortització inversions FCC - Neteja platges
Inversió mobiliari urbà
Jocs infantils. Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró
Actuacions de millora en zones verdes - ciutat
Actuacions anella verda I anella blava
Ellumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d’urbanització Parc Ronda
de Bellavista )
Enllumenat públic zona ciutat
Servei d'Espais Públics
Renovació vehicles Equipaments municipals
Millores lavabos I altres platges
Servei d'Equipaments municipals
Millora ventilació I climatització aules soterrani C. Herrera
Millora casal de la gent gran de l'Havana (*)

Accessibilitat espai públic I voreres (vessant espai públic/escales mecàniques...)

Adquisició edifici Fontdevila I Torres
Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)
Expropiació terreny zona verda Rda Bellavista
Reparcel·lació Pati Cafè Nou
Direcció d'Urbanisme i Planificació

1521119001

3361119001

1521119001
1522219001

1322410002
1322410002

1322410002

1341117001

4252120001

9207121001
9251121001
9207110002
9244710003
9251119002

3200315001
3421121003
3421214001
3421320001
3421320003
3231219001
3232118008
3421219001
3421221001
3111119001
3112321001
3301116001
3301114002
3331115001
3421117002

2315321001

2410116001
2312119003

1530115002
1724120001

1651210004

1532121001
1532121002
1532119001
1532120001
1621115001
1621215001
1621215002
1621315001
1621415001
1621415002
1621515001
1631110001
1711110001
1724115001
1530115002
1711110001
1711110001
1711120001
1651210004

1530115002

1522221001
1611118001
1711121002
3301121001

Administració electrònica
9203217001
Inversió equips I instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana 9251119002
(PIC)
Aplicatiu informàtic ingressos
9321121001
Renovació equips, instal·lacions informàtica I hardware
9203220001
Servei de SSIT

9203120003

Servei d'Estratègia i Governança
Inversió programari aplicacions corporatives - Sistema Plataforma Smart CityOS

120100/13411Z/62600

Ciutat intel·ligent i Govern Obert

Projecte
1341120001

Descripció partida

Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans

ANNEX INVERSIONS 2021 AMB MODIFICACIONS
Agrupació1
Partida

4.419.033,01

28.218,27
28.218,27
179.100,17
179.100,17
179.100,17
207.318,44

0,00
540.000,00
4.211.714,57
28.218,27

0,00
3.671.714,57
390.000,00
150.000,00
540.000,00

0,00
330.000,00
330.000,00
350.000,00
350.000,00

1.950.000,00

100.000,00

950.000,00

900.000,00

0,00

0,00

541.714,57
1.041.714,57

150.000,00
100.000,00

250.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Finançament extern

687.000,00
1.900.000,00
64.303,00
200.000,00
240.000,00

687.000,00
950.000,00
64.303,00
200.000,00
140.000,00

28.218,27
28.218,27
430.000,00
430.000,00
430.000,00
458.218,27
15.000.000,00 19.419.033,01

0,00
0,00
250.899,83
250.899,83
250.899,83
250.899,83

576.000,00
576.000,00
10.345.087,51 14.016.802,08
0,00
390.000,00
836.000,00
986.000,00
836.000,00 1.376.000,00
36.000,00
36.000,00
54.000,00
54.000,00
90.000,00
90.000,00
926.000,00 1.466.000,00
14.749.100,17 18.960.814,74
28.218,27

300.000,00
200.000,00

250.000,00
200.000,00
354.119,77
1.104.119,77
330.000,00
330.000,00
700.000,00
700.000,00
76.000,00

250.000,00
200.000,00
354.119,77
1.104.119,77
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
76.000,00
300.000,00
200.000,00

4.893.634,98
300.000,00

2.943.634,98
300.000,00

350.000,00
200.000,00
150.000,00

100.001,00
202.331,98
900.000,00
350.000,00
200.000,00
150.000,00

1.310.949,26
5.983.046,33
180.000,00
150.000,00
330.000,00
100.001,00

1.050.000,00
150.000,00
600.000,00
78.143,75
840.657,24
77.419,23
5.371,12
20.594,02
307.187,49
5.777,60
948,83
282.652,88
110.000,00
16.930,09
100.000,00
360.000,00
450.000,00
100.000,00
66.414,82

265.599,04
500.000,00
1.001.079,04
1.051.079,04
210.729,52
892.797,89
1.285.406,21
38.000,00
2.426.933,62
2.426.933,62
50.000,00

45.980,00
149.500,00

50.000,00
40.000,00

50.000,00

TOTAL 2021

100.001,00
202.331,98

769.234,69
4.941.331,76
180.000,00
150.000,00
330.000,00
100.001,00

66.414,82

800.000,00
150.000,00
600.000,00
78.143,75
840.657,24
77.419,23
5.371,12
20.594,02
307.187,49
5.777,60
948,83
282.652,88
110.000,00
16.930,09
100.000,00
360.000,00
300.000,00

265.599,04
500.000,00
1.001.079,04
1.051.079,04
210.729,52
892.797,89
1.285.406,21
38.000,00
2.426.933,62
2.426.933,62
50.000,00

45.980,00
149.500,00

50.000,00
40.000,00

INCIAL
Finançament
propi
50.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Finançament extern

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-212.660,45

-212.660,45

212.660,45

212.660,45

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

PLE D'ABRIL
Finançament
propi

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-212.660,45

-212.660,45

212.660,45

212.660,45

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

TOTAL 2021

5.189.033,01

28.218,27
28.218,27
179.100,17
179.100,17
179.100,17
207.318,44

0,00
540.000,00
4.981.714,57
28.218,27

0,00
4.441.714,57
390.000,00
150.000,00
540.000,00

0,00
330.000,00
330.000,00
0,00
0,00

950.000,00

0,00
0,00

950.000,00

1.700.000,00
1.700.000,00

0,00

541.714,57
1.461.714,57

0,00
100.000,00

820.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Finançament
extern

300.000,00
100.000,00

4.357.044,37
300.000,00
150.000,00
250.000,00
200.000,00
354.119,77
1.254.119,77
330.000,00
330.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00

1.700.000,00
2.012.661,45
202.331,98
90.000,00
137.339,55
200.000,00
150.000,00
14.999,99
113.999,85
52.070,00
0,00
992.000,00
1.900.000,00
64.303,00
200.000,00
0,00
240.000,00

1.310.949,26
5.512.976,49
120.000,00
0,00
120.000,00
100.001,00
212.660,45

500.000,00
150.000,00
820.000,00
78.143,75
840.657,24
77.419,23
5.371,12
20.594,02
307.187,49
5.777,60
948,83
282.652,88
110.000,00
16.930,09
100.000,00
360.000,00
309.930,16
100.000,00
66.414,82

265.599,04
500.000,00
1.001.079,04
1.501.079,04
210.729,52
892.797,89
1.285.406,21
38.000,00
2.426.933,62
2.426.933,62
50.000,00

45.980,00
149.500,00

500.000,00
40.000,00

500.000,00

TOTAL 2021

28.218,27
28.218,27
430.000,00
430.000,00
430.000,00
458.218,27
15.000.000,00 20.189.033,01

0,00
0,00
250.899,83
250.899,83
250.899,83
250.899,83

400.000,00
400.000,00
9.895.087,51 14.336.802,08
0,00
390.000,00
836.000,00
986.000,00
836.000,00 1.376.000,00
36.000,00
36.000,00
54.000,00
54.000,00
90.000,00
90.000,00
926.000,00 1.466.000,00
14.749.100,17 19.730.814,74
28.218,27

300.000,00
100.000,00

3.407.044,37
300.000,00
150.000,00
250.000,00
200.000,00
354.119,77
1.254.119,77
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
0,00

0,00
312.661,45
202.331,98
90.000,00
137.339,55
200.000,00
150.000,00
14.999,99
113.999,85
52.070,00
0,00
992.000,00
950.000,00
64.303,00
200.000,00
0,00
240.000,00

769.234,69
4.051.261,92
120.000,00
0,00
120.000,00
100.001,00
212.660,45

66.414,82

500.000,00
150.000,00
0,00
78.143,75
840.657,24
77.419,23
5.371,12
20.594,02
307.187,49
5.777,60
948,83
282.652,88
110.000,00
16.930,09
100.000,00
360.000,00
309.930,16

265.599,04
500.000,00
1.001.079,04
1.501.079,04
210.729,52
892.797,89
1.285.406,21
38.000,00
2.426.933,62
2.426.933,62
50.000,00

45.980,00
149.500,00

500.000,00
40.000,00

500.000,00

NOVA PROPOSTA
Finançament propi

770.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
770.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770.000,00
0,00

0,00
0,00

-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
0,00

1.700.000,00
1.700.000,00
0,00
-900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00

0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-250.000,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Finançament
extern
0,00

0,00
-470.069,84
-60.000,00
-150.000,00
-210.000,00
0,00
0,00

-550.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.069,84
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

450.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-176.000,00
-450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-100.000,00

676.069,84
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76.000,00

770.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-176.000,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770.000,00
0,00

0,00
-100.000,00

-323.930,16
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
-76.000,00

0,00 1.700.000,00
0,00 1.700.000,00
0,00
0,00
90.000,00 -810.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.999,99
14.999,99
113.999,85
113.999,85
52.070,00
52.070,00
0,00
0,00
305.000,00
305.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.000,00 -240.000,00
240.000,00
240.000,00

0,00
-890.069,84
-60.000,00
-150.000,00
-210.000,00
0,00
0,00

-300.000,00
0,00
-600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.930,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

450.000,00
0,00

DIFERENCIA
Finançament
TOTAL 2021
propi
450.000,00
450.000,00

2.326.069,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
2.326.069,84

0,00
1.876.069,84

0,00

0,00

0,00

726.069,84

240.000,00

14.999,99
113.999,85
52.070,00
0,00
305.000,00

930.000,00
930.000,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00
0,00

0,00
450.000,00

450.000,00

-240.000,00

0,00
0,00
-810.000,00
0,00

-690.069,84
-60.000,00
-150.000,00
-210.000,00
0,00

-140.069,84

-550.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00
-350.000,00
-350.000,00
-76.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00 -2.476.069,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00 -2.476.069,84

0,00
-176.000,00
150.000,00 -2.476.069,84

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00 -1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Tipo de modificació
Sumplement de
Crèdit
Baixa
crèdit
Extraordinari
450.000,00

770.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
770.000,00

0,00
770.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770.000,00
770.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Generació de
crèdit

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

INFORME.- Servei d’Intervenció
Assumpte: Expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2021
Expedient: 2021/000018196

Relació de fets:
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).2n 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, ha d’emetre informe dels expedients de modificació de pressupost.
Vist l’informe de Gestió Econòmica relatiu la tramitació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost
de l’exercici 2021 i de les bases d’execució del pressupost, consistent en:
1. Modificació pressupostària per:


Crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€



Suplement de crèdit per import de 3.451.510,57€



Finançats amb baixes per anul·lació per import de 1.149.180,64€ i nous recursos provinents de
l’aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre per import de 3.602.579,54€.



Modificació de l’article 27.20, subvencions nominatives de les bases d’execució del pressupost 2021

2. Modificació pressupostària per adequació del programa d’inversions, consistent en:


Crèdit extraordinari per import de 150.000,00€



Suplement de crèdit per import de 2.326.069,84€



Finançats amb baixes per anul·lació per import de 2.476.069,84€



Modificació del pressupost d’ingressos consistent en altes i baixes d’ingressos per import de
1.750.000€



Adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més explicita de
l’actuació inversora a realitzar.

Fonaments de Dret


RDL 2/2004, de 5 de març pel què s’aprova el tex refós de la llei reguladora d’hisendes locals



RD 500/1990, de 20 d’abril.



Bases d’execució del pressupost municipal 2021



Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.



RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local.
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Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.



DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.



La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.



Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26 de
gener de 2021

Conclusions
S’informa de conformitat la proposta de modificació pressupostària.
La modificació no altera les previsions de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, d’acord
amb els termes de l’informe del servei de gestió econòmica.
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PROPOSTA AL PLE DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN i
MOBILITAT
Assumpte: Aprovar l’expedient de modificació de pressupost de l’exercici 2021 i de les bases d’execució
del pressupost
Expedient: 2021/000018196

Relació de fets:
Per decret núm. 3230 de 14 d’abril de 2021, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient de modificació de
crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2021. Es va presentar a la Comissió
Informativa de data 15 d’abril de 2021
En el decret de l’avantprojecte es proposava l’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31 de
desembre de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència. Restava pendent de concretar les actuacions
a les quals es destinava.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import de les
obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a
6.528.752,47. L’informe de compliment dels objectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020,
de data 22 de març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència d’import 3,5M€ que permeti
disposar de suficient tresoreria que asseguri el compliment del termini de pagament als proveïdors així
com per atendre a imprevistos derivats dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe.
La resta de l’import del romanent de tresoreria lliure, 3M€, el Govern municipal ha previst que es destini a:


programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en
matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus
(programes específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).



actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).



ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social

Servei de Gestió Econòmica
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Del recull de propostes i accions a desenvolupar en els diferents àmbits, la proposta de modificació
pressupostaria consisteix en:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents
d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de
tresoreria disponible de 31 de desembre.
2. L’aplicació de 520.185,00€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
(inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per
mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir durant
l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la moratòria i el refinançament de les quotes dels préstecs
corresponents als exercicis 2020 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio de
Indústria i Innovación (DA12 RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han estat
concedides excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder fer front al seu
pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de les
quotes. Es proposa que el seu finançament provingui del romanent que es va constituir com a fons de
solvència. Aquest refinançament encara no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.
3. L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa a realitzar en aquest
exercici per als tres programes que hem assenyalat anteriorment : reforç programes prioritaris, ciutat
al dia i pla de reconstrucció. En el següent quadre es presenta el resum de l’augment del crèdit
pressupostari destinat a cada un d’aquests tres programes. A banda, hi ha altres necessitats de crèdit
que es recullen en aquest expedient i que sumen 562.263,41€. En total l’augment de crèdit proposat
és de 3.776.208,59€.
El seu finançament prové del romanent de tresoreria lliure de 31/12/2020 de 3M€ que es destina 1M
a cada programa; a més 177.625,37€ per l’aplicació del crèdit disponible de la partida dels fons de
contingència (dotat inicialment de 766.643,41€, es va utilitzar un import de 489.018,04 per als
interessos que es van pagar per una expropiació) i per últim, 598.583,22€ per baixes per anul·lació
del crèdit pressupostari per a despeses financeres que s’estimen reductibles donat que els tipus
d’interès es preveuen inferiors als considerats a l’hora de confeccionar el pressupost inicial.
El crèdit pressupostari s’habilita en els següents destins:
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NECESSITATS

FONST DE FINANÇAMENT
Sobrant
Fons de
RTDG Lliure
Despeses
contingència
Financeres

1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS

1.060.187,57

1.000.000,00

60.187,57

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA

1.146.389,00

1.000.000,00

146.389,00

3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ

1.007.368,61

1.000.000,00

7.368,61

4- ALTRES NECESSITATS

562.263,41

Subtotal

3.776.208,59

3.000.000,00

384.638,04

177.625,37

598.583,22

177.625,37

4. L’aplicació de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19, per atendre despeses d’inversió de la
Taula de reconstrucció. En l‘exercici 2020 es va constituir un fons per al pla de reconstrucció de la
covid-19 destinat a inversió per import de 1.751.335,81€. L’import no gastat durant el 2020, s’ha
incorporat com a romanent de despeses d’inversió en el pressupost 2021. L’expedient proposa
aplicar-ne 60 mil euros.
5. S’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació
pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar, per import de 312.972,05€, i la modificació i
inclusió de subvencions nominatives a les bases d’execució.
6. Per últim l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingressos d’acord
amb el què s’indica tot seguit:
6.1. El Govern municipal proposa modificar el programa d’inversió en base a les necessitats de la
ciutat i el calendari d’execució de les obres. Les modificacions proposades consisteixen en:
 Crear noves partides d’inversions per import total de 150.000,00€
 Ampliar el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de 2.326.069,84€
 Anul·lar o reduir el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de
2.476.069,84€
6.2. La modificació del programa d’inversions implica la modificació de les fonts de finançament
d’aquests projectes, principalment la modificació d’algunes subvencions. Adaptem aquestes
modificacions que consisteixen en baixes i altes del pressupost d’ingressos per import total
d’1.750.000,00€.
6.3. Es proposa l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més
explícita de l’actuació a realitzar.
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Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació pressupostària i
l’informe de la Intervenció de Fons.

Fonaments de dret
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26
de gener de 2021
En virtut de tot això,

PROPOSO:
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021,
consistents en crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€, suplement de crèdit per import de
3.451.510,57€ segons el següent detall:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
partida

Nom partida

IMPORT TOTAL

120000/923240/22798

Estratègia NextMataró

250.000,00

120000/923240/22799

Projecte NEXT Estratègia Digital

30.000,00

120000/924610/22799

Projecte NEXT-Transformació Urbana Cerdanyola

30.000,00

120000/924710/22799

Projecte NEXT-Transf. Urbana Rocafonda-Palau-Escorxador

30.000,00

120200/920310/21601

Tr@nsforMAT -Pla de transformació de l' Ajuntament

60.000,00

120202/920310/21601

Digitalització de serveis

300000/433510/48900

Aportació Fundació Unió de Cooperadors

12.808,48

310800/931210/22001

Premsa, revistes, llibres i altres public. Gestió Econ.

16.287,52

410403/151100/14301

Secció Atenció i Informació (altre pers. subv.)

67.000,00

420101/241000/14301

Secció Infomació i Orientació (altre pers. subv.)

67.000,00

710102/172420/22799

Estudis i projectes espais naturals

60.000,00

710301/924710/48900

Aportació CONFAVC Projecte A-Porta

10.285,00

710400/134110/22799

Estudis i projectes de mobilitat

15.000,00

820400/152000/14301

Servei Habitatge (altre pers. Subv)

850001/924610/22799

Pla Integral de Cerdanyola

120.000,00

850001/924710/22799

Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador

120.000,00

850100/342120/479000

Indemnització concessionari El Sorrall

150.000,00

850200/332110/46500

Conveni Consell Comarcal Mostra Literària

850300/924310/48900

Subvencions suport puntual entitats

60.000,00

850401/231000/13101

Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran

30.000,00

850401/231520/48900

Convenis i subvencions de joventut

60.000,00

100.000,00

8.868,61

3.000,00

1.300.249,61
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SUPLEMENT DE CRÈDIT
partida

Nom partida

IMPORT TOTAL

120100/923200/12103

Servei d'Estratègia i Avaluació

65.818,24

120200/920310/21600

Manteniment aplicacions informàtiques

300000/491110/44901

Aportació Mataró Audiovisual

40.000,00

300000/922210/44900

Aportació PUMSA

40.000,00

300000/922210/44901

Aportació Grup Tecnocampus Mataró

310400/130110/22700

Neteja edifici Via Pública

44.000,00

310400/231010/22700

Neteja edifici Benestar Social

32.000,00

310400/323200/22700

Neteja escoles

310400/920000/12103

Servei de Compres i Contractacions

50.000,00

320000/920210/22799

Estudis i treballs tècnics Recursos Humans

70.000,00

410400/151100/12103

Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats

82.793,34

420000/241000/14301

Direcció Ocupació i Promoció Econòmica (altre pers. subv.)

85.000,00

420000/433710/22799

Treballs altres empreses teixit productiu

15.000,00

420000/433710/47900

Ajuts per empreses suport a la contingència COVID-19

85.000,00

420100/24111N/63200

Aules de formació cursos Ocupació

60.000,00

420103/241110/22799

Treballs altres empreses form. Ocupacional

25.000,00

420201/431310/22799

Treballs fets altres empreses mercats marxants

30.000,00

420201/431420/22799

Treballs altres empreses comerç urbà

40.000,00

420202/431120/22799

Treballs altres empreses fires mercat

20.000,00

710102/153010/21001

Manteniment solars

15.000,00

710102/171130/21000

Manteniment instal·lacions jardineria

170.000,00

710200/920000/12103

Servei d'Equipaments Municipals

336.575,99

710201/32003Z/63201

Equipaments educatius ciutat

220.000,00

710202/431240/21200

Conservació i manteniment mercats

710202/920710/21200

Manteniment edificis municipals

710400/134110/21000

Manteniment de Mobilitat

720400/132240/21600

Manteniments diversos Policia

67.000,00

720500/135110/48900

Convenis de prevenció en protecció civil

15.000,00

404,04

822.185,00

211.000,00

5.237,47
12.794,08
8.750,00
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820201/231310/22799

Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència

240.202,21

820201/231310/22799

Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència

136.751,66

820202/231410/22799

Contractació serveis centre d'acollida

56.563,55

820203/231100/13101

Secció Infància i Família (lab. Temp. subv)

15.000,00

820400/152000/12103

Secció d'Habitatge

820400/152220/22699

Altres despeses Habitatge

850200/334130/48902

Conveni entitats promoció cultural

850200/334140/22709

Ctes amb companyies promoció cultural

850300/924310/22699

Despeses diverses. Suport a l'associacionisme

850400/231700/12103

Secció Ciutadania i Convivència

850400/231720/22799

Prestació de serveis diversitat ciutadana

850400/231810/49000

Aportació països subdesenvolupats

20.000,00

850401/231220/22799

Contractació de serveis gent gran activa

10.354,00

850401/231520/22799

Contract. Serveis dinamitz. i participació juvenil

39.499,99

850401/231610/22799

Contractació serveis de dona

15.000,00

179.000,00
13.500,00
3.000,00
22.000,00
1.331,00
24.750,00
6.000,00

3.451.510,57

Finançat amb nous recursos provinents de l’aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre
per import de 3.602.579,54€, dels quals 82.394,54 ja van ser descomptat del romanent de tresoreria
disponible de 31 de desembre i amb baixes per anul·lacions per import de 1.149.180,64€, d’acord amb el
següent detall:
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INGRESSOS
Partida

Nom partida

310200/I00110/87000

RT despeses generals

Import
3.602.579,54
3.602.579,54

BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Partida

Nom partida

120100/92415Z/62900 Pla per la reconstrucció Covid_19 Pressupost participatiu
120200/491220/21600 Manteniment Sistemes de Telecomunicacions

Import
60.000,00
8.750,00

300000/929110/50000 Fons de Contigència

177.625,37

310200/011110/31001 Interessos préstecs de l'interior

598.583,22

310400/920610/22201 Tramesa de correspondència

43.498,94

310802/231430/22699 Despeses diverses

16.287,52

710201/323200/21200 Manteniment edificis escolars

17.529,03

710202/23153B/63201 Espai jove zona Rocafonda

220.000,00

710202/241010/21200 Conserv. i mant. edifici Promoció Econòmica

502,52

820102/324120/22602 Publicitat i difusió activitats educatives SIOP

404,04

850200/333310/48100 Premis (Microteatre)

500,00

850200/338110/20800 Lloguer altre immobilitzat

3.000,00

850200/338110/48100 Premis (rua i cartell carnestoltes)

2.500,00
1.149.180,64

SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 27.20 subvencions nominatives de les bases d’execució del
pressupost de l’exercici 2021 d’acord amb el següent detall:
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Veïnals

i

de

86.203,41

Convenis Subv.
dinerària
actual

Catalunya

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

en
i

en
i

1.157,12

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

82.225,92

Actual
equip.
mpals.

Actual
equip.
mpals.

BASES ACTUALS
Subv.
Actual
actual
en
equip.
inf.
i
mpals.
serveis

6.000,00

APORTACIÓ

Fons Català de Cooperació al desenvolupament (*)

850400
231810
49000
SUBDESENVOLUPATS

Hermandad Nuestra Sra del Rocio Divina Pastora

154.203,02

PAÏSOS Subv.
dinerària
actual

850200 334130 48902 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ Subv.
CULTURAL
dinerària
actual

Consell Comarcal del Maresme

850200 332110 46500 CONVENI CONSELL COMARCAL Subv.
MOSTRA LITERÀRIA
dinerària
actual

Càrites Interparroquial de Mataró

820202 231420 48900 SUBV. I CONVENIS PROMOCIÓ Subv.
SOCIAL
dinerària
actual

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

Subv.
actual
inf.
serveis

en
i

en
i

en
i

en
i

Actual
equip.
mpals.

Actual
equip.
mpals.

Actual
equip.
mpals.

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

4.144,04

ús SUBMINISTR
AMENTS
Actual

42.894,72

Actual
equip.
mpals.

(*) L'increment de l'aportació de 12.000€ resta condicionat a l'atorgament d'una subvenció de la Diputació de Barcelona

Fundació Privada del Maresme (*)

Subvencions

d'Associacions

820201 231320 48900
Accessibilitat Universal

Confederació
(CONFAVC)

710301 924710 48900 Aportació CONFAVC Projecte A- Subv.
Porta
dinerària
actual

10.000,00

Prevenció en Subv.
dinerària
actual

Associació Agrícola Cinc Sènies, Mata, Valldeix

720500 135110 48900 Convenis de
Protecció civil

Modificar les següents subvencions nominatives:

MODIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES BASES D'EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

Servei de Gestió Econòmica

Ajuntament de
Mataró

174.203,02

Subv.
dinerària
proposada

3.000,00

Subv.
dinerària
proposada

3.000,00

Subv.
dinerària
proposada

10.000,00

Subv.
dinerària
proposada

98.203,41

Subv.
dinerària
proposada

10.285,00

Subv.
dinerària
proposada

25.000,00

Subv.
dinerària
proposada

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

Subv.
Proposada
inf.
i
serveis

1.157,12

4.144,04

Var. subvencions dineràries

Proposada SUBMINISTRAM
ús
equip. ENTS Actual
Mpals.

Proposada SUBMINISTRAM
ús
equip. ENTS Actual
Mpals.

Proposada SUBMINISTRAM
ús
equip. ENTS Actual
Mpals.

42.894,72

Proposada SUBMINISTRAM
ús
equip. ENTS Actual
Mpals.

82.225,92

Proposada SUBMINISTRAM
ús
equip. ENTS Actual
Mpals.

Proposada SUBMINISTRAM
ús
equip. ENTS Actual
Mpals.

BASES PROPOSADES
Subv.
Proposada SUBMINISTRAM
Proposada
ús
equip. ENTS Actual
inf.
i
Mpals.
serveis

67.285,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

12.000,00

10.285,00

15.000,00

VARIACIÓ

Ajuntament de
Mataró

TERCER. Aprovar l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingrés i que
consisteix en crèdit extraordinari per import de 150.000,00€ i suplement de crèdit per import de
2.326.069,84€, finançats amb baixes per anul·lació per import de 2.476.069,84€, així la modificació del
pressupost d’ingressos consistent en baixes i altes de conceptes d’ingrés per import d’1.750.000,00€,
d’acord amb el següent detall:


Modificacions del Pressupost de despeses

CREDIT EXTRAORDINARI:
Partida

Descripció partida

710202/92511D/63200

Import

Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros)

150.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

150.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT:
Partida
120100/13411Z/62600
710100/15321Z/60900
710201/32312E/63200
710201/32321E/63200
710201/34212E/63201
710202/23153B/63201
710202/31111H/62200
710201/34211E/63201

Descripció partida

Import

Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans
Pla d'asfaltat
Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció
Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció
Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS
Equipament Plaça d'Espanya
CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia
Reforma poliesportiu Eusebi Millan
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

450.000,00
220.000,00
14.999,99
113.999,85
52.070,00
930.000,00
305.000,00
240.000,00
2.326.069,84

Amb el següent finançament:

Servei de Gestió Econòmica
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BAIXES PER ANUL·LACIÓ:
Partida
710100/15321A/60900
710102/17111Z/60900
710200/15301Z/62400
710202/17241B/63200
710201/34211H/63200
710202/33311L/63200
710400/13411Z/62400
720000/13224A/62300
720400/13224Z/62300

Descripció partida
Pla impuls del centre PIC
Actuacions de millora en zones verdes - ciutat
Renovació vehicles
Millores lavabos I altres platges
Coberta poliesportiva Cirera
Millora equipament Can Marfà
Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró
Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metall/control
accés biomètric...)
Renovació eines operatives control/seguretat
TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ



Import
-550.000,00
-140.069,84
-60.000,00
-150.000,00
-810.000,00
-240.000,00
-350.000,00
-76.000,00
-100.000,00
-2.476.069,84

Modificacions del Pressupost d’Ingressos:

BAIXES CONCEPTES D'INGRÉS:
Codi de Concepte
710100/15321A/76100
710102/17111Z/76100
710202/33311L/76100
710400/13411Z/76100
710201/34211H/76101

Descripció
Subv. DIBA Pla d'impuls del centre PIC
Sub. DIBA Actuacions de millora en zones verdes
Subv. DIBA Millora equipaments Can Marfà
Subv. DIBA Pla de mobilitat urbana sostenible
Subv. XGL 20-23 Coberta poliesportiva de Cirera
TOTAL BAIXES INGRESSOS

Import
-250.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-350.000,00
-900.000,00
-1.750.000,00

ALTES CONCEPTES D'INGRÉS:
Codi de Concepte
Descripció
710100/15321Z/76100 Subv. XGL 20-23 Pla d'asfaltat
710202/23153B/76100 Subv. XGL 20-23 Casal de joves plaça Espanya
TOTAL ALTES INGRESSOS

Import
820.000,00
930.000,00
1.750.000,00
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QUART.- Modificar la descripció de les següents partides pressupostaries per adequar-la als projectes
d’inversió als quals van destinats:
Partida

Descripció anterior

120200/92031Z/64102 Inversió programari aplicacions corporatives
120200/92511A/62600 Inversió equips I instal·lacions informàtica
710100/15301Z/60900 Accessibilitat espai públic I voreres
710100/15321Z/60901 Asfaltat cessió tram N-II
710102/17111Z/60500 Jocs infantils
710103/16512D/61300 Ellumenat públic zona Cerdanyola
710202/31123M/63200 Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena
710202/92071A/63201 Millora edifici Ajuntament
710202/92447Z/63201 Inversió millores equipaments cívics

Descripció proposada
Inversió programari aplicacions corporatives - Sistema Plataforma Smart CityOS
Inversió equips I instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana
(PIC)
Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...)
Asfaltat cessió tram N-II ( tram NII comprés Riera Argentona i Riera Sant Simó)
Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró
Ellumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d’urbanització Parc Ronda de
Bellavista )
Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena (PECT-Salut)
Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament
Inversió millores equipaments cívics i socials

CINQUÈ.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P., d’acord
amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils d’exposició
pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.

No obstant el Ple decidirà.
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Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d' execució del pressupost 2021..
La COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA
GOVERNANÇA de data 29 d' abril ha dictaminat favorablement amb els vots favor dels regidors
dels grups municipals de PSC, ECP , l' abstenció del regidor del grup municipal d'ERC i els vots en
contra dels regidors dels grups municipals JuntsXmataró i C´, la següent proposta

PROPOSTA AL PLE DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN i
MOBILITAT
Assumpte: Aprovar l’expedient de modificació de pressupost de l’exercici 2021 i de les bases d’execució
del pressupost
Expedient: 2021/000018196
Relació de fets:
Per decret núm. 3230 de 14 d’abril de 2021, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient de modificació de
crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2021. Es va presentar a la Comissió
Informativa de data 15 d’abril de 2021
En el decret de l’avantprojecte es proposava l’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31 de
desembre de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència. Restava pendent de concretar les actuacions
a les quals es destinava.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import de les
obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a
6.528.752,47. L’informe de compliment dels objectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020,
de data 22 de març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència d’import 3,5M€ que permeti
disposar de suficient tresoreria que asseguri el compliment del termini de pagament als proveïdors així
com per atendre a imprevistos derivats dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe.
La resta de l’import del romanent de tresoreria lliure, 3M€, el Govern municipal ha previst que es destini a:
1
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programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en
matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus
(programes específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).
actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).
ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social Del recull de propostes i accions a desenvolupar en
els diferents àmbits, la proposta de modificació
pressupostaria consisteix en:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents
d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de
tresoreria disponible de 31 de desembre.
2. L’aplicació de 520.185,00€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
(inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per
mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir durant
l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la moratòria i el refinançament de les quotes dels préstecs
corresponents als exercicis 2020 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio de
Indústria i Innovación (DA12 RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han estat
concedides excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder fer front al seu
pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de les
quotes. Es proposa que el seu finançament provingui del romanent que es va constituir com a fons de
solvència. Aquest refinançament encara no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.
3. L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa a realitzar en aquest
exercici per als tres programes que hem assenyalat anteriorment : reforç programes prioritaris, ciutat
al dia i pla de reconstrucció. En el següent quadre es presenta el resum de l’augment del crèdit

2

Text de peu de pag.

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7HGIJ5JIZD5JG2AIWEEQZAKM

Data i hora

29/04/2021 14:33:30

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
IMMACULADA PRUNA RIBAS (CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HGIJ5JIZD5JG2AIWEEQZAKM

Pàgina

2/6

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d' execució del pressupost 2021..
pressupostari destinat a cada un d’aquests tres programes. A banda, hi ha altres necessitats de crèdit
que es recullen en aquest expedient i que sumen 562.263,41€. En total l’augment de crèdit proposat
és de 3.776.208,59€.
El seu finançament prové del romanent de tresoreria lliure de 31/12/2020 de 3M€ que es destina 1M
a cada programa; a més 177.625,37€ per l’aplicació del crèdit disponible de la partida dels fons de
contingència (dotat inicialment de 766.643,41€, es va utilitzar un import de 489.018,04 per als
interessos que es van pagar per una expropiació) i per últim, 598.583,22€ per baixes per anul·lació
del crèdit pressupostari per a despeses financeres que s’estimen reductibles donat que els tipus
d’interès es preveuen inferiors als considerats a l’hora de confeccionar el pressupost inicial.
El crèdit pressupostari s’habilita en els següents destins:NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES
PRIORITARIS 1.060.187,57 1.000.000,00 60.187,57
2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA 1.146.389,00 1.000.000,00 146.389,00
3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ 1.007.368,61 1.000.000,00 7.368,61
4- ALTRES NECESSITATS 562.263,41 384.638,04 177.625,37
Subtotal 3.776.208,59 3.000.000,00 598.583,22 177.625,37
FONST DE FINANÇAMENT
4. L’aplicació de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19, per atendre despeses d’inversió de la
Taula de reconstrucció. En l‘exercici 2020 es va constituir un fons per al pla de reconstrucció de la
covid-19 destinat a inversió per import de 1.751.335,81€. L’import no gastat durant el 2020, s’ha
incorporat com a romanent de despeses d’inversió en el pressupost 2021. L’expedient proposa
aplicar-ne 60 mil euros.
5. S’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació
pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar, per import de 312.972,05€, i la modificació i
inclusió de subvencions nominatives a les bases d’execució.
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6. Per últim l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingressos d’acord
amb el què s’indica tot seguit:
6.1. El Govern municipal proposa modificar el programa d’inversió en base a les necessitats de la
ciutat i el calendari d’execució de les obres. Les modificacions proposades consisteixen en:
Crear noves partides d’inversions per import total de 150.000,00€
Ampliar el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de 2.326.069,84€
Anul·lar o reduir el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de
2.476.069,84€
6.2. La modificació del programa d’inversions implica la modificació de les fonts de finançament
d’aquests projectes, principalment la modificació d’algunes subvencions. Adaptem aquestes
modificacions que consisteixen en baixes i altes del pressupost d’ingressos per import total
d’1.750.000,00€.
6.3. Es proposa l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més
explícita de l’actuació a realitzar.Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta
modificació pressupostària i
l’informe de la Intervenció de Fons.
Fonaments de dret
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
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Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d' execució del pressupost 2021..
7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26
de gener de 2021
En virtut de tot això,
PROPOSO:
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021,
consistents en crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€, suplement de crèdit per import de
3.451.510,57€ segons el següent detall:Finançat amb nous recursos provinents de l’aplicació del romanent de
tresoreria lliure a 31 de desembre per import de 3.602.579,54€, dels quals 82.394,54 ja van ser descomptat del
romanent de tresoreria disponible de 31 de desembre i amb baixes per anul·lacions per import de 1.149.180,64€,
d’acord amb el següent detall:SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 27.20 subvencions nominatives de les
bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021 d’acord amb el següent detall
TERCER. Aprovar l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingrés i que
consisteix en crèdit extraordinari per import de 150.000,00€ i suplement de crèdit per import de
2.326.069,84€, finançats amb baixes per anul·lació per import de 2.476.069,84€, així la modificació del
pressupost d’ingressos consistent en baixes i altes de conceptes d’ingrés per import d’1.750.000,00€,
d’acord amb el següent detall:
Modificacions del Pressupost de despeses QUART.- Modificar la descripció de les següents partides pressupostaries
per adequar-la als projectes
d’inversió als quals van destinats:
Partida Descripció anterior Descripció proposada
120200/92031Z/64102 Inversió programari aplicacions corporatives Inversió programari aplicacions corporatives Sistema Plataforma Smart CityOS
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120200/92511A/62600 Inversió equips I instal·lacions informàtica
Inversió equips I instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana
(PIC)
710100/15301Z/60900 Accessibilitat espai públic I voreres Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...)
710100/15321Z/60901 Asfaltat cessió tram N-II Asfaltat cessió tram N-II ( tram NII comprés Riera Argentona i Riera
Sant Simó)
710102/17111Z/60500 Jocs infantils Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró
710103/16512D/61300 Ellumenat públic zona Cerdanyola
Ellumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d’urbanització Parc Ronda de
Bellavista )
710202/31123M/63200 Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena Rehabilitació edifici Hospital St.
Jaume I Sta. Magdalena (PECT-Salut)
710202/92071A/63201 Millora edifici Ajuntament Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament
710202/92447Z/63201 Inversió millores equipaments cívics Inversió millores equipaments cívics i socials
CINQUÈ.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P., d’acord
amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils d’exposició
pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.
No obstant el Ple decidirà.

La secretària
immaculada Pruna Ribas
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DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I
BONA GOVERNANÇA
La COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA de
data 29 d' abril ha dictaminat favorablement amb els vots favor dels regidors dels grups
municipals de PSC i ECP, les abstencions del regidor dels grup municipal d´ERC, i els vots en
contra dels regidors dels grups municipals JuntsxMataro i C's, la següent proposta
PROPOSTA AL PLE DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN i
MOBILITAT
Assumpte: Aprovar l’expedient de modificació de pressupost de l’exercici 2021 i de les bases d’execució
del pressupost
Expedient: 2021/000018196
Relació de fets:
Per decret núm. 3230 de 14 d’abril de 2021, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient de modificació de
crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2021. Es va presentar a la Comissió
Informativa de data 15 d’abril de 2021
En el decret de l’avantprojecte es proposava l’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31 de
desembre de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència. Restava pendent de concretar les actuacions
a les quals es destinava.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import de les
obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a
6.528.752,47. L’informe de compliment dels objectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020,
de data 22 de març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència d’import 3,5M€ que permeti
disposar de suficient tresoreria que asseguri el compliment del termini de pagament als proveïdors així
com per atendre a imprevistos derivats dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe.
La resta de l’import del romanent de tresoreria lliure, 3M€, el Govern municipal ha previst que es destini a:
# programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en
1
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matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus
(programes específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).
# actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).
# ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social Del recull de propostes i accions a desenvolupar en
els diferents àmbits, la proposta de modificació
pressupostaria consisteix en:
1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents
d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de
tresoreria disponible de 31 de desembre.
2. L’aplicació de 520.185,00€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
(inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per
mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir durant
l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la moratòria i el refinançament de les quotes dels préstecs
corresponents als exercicis 2020 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio de
Indústria i Innovación (DA12 RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han estat
concedides excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder fer front al seu
pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de les
quotes. Es proposa que el seu finançament provingui del romanent que es va constituir com a fons de
solvència. Aquest refinançament encara no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.
3. L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa a realitzar en aquest
exercici per als tres programes que hem assenyalat anteriorment : reforç programes prioritaris, ciutat
al dia i pla de reconstrucció. En el següent quadre es presenta el resum de l’augment del crèdit
pressupostari destinat a cada un d’aquests tres programes. A banda, hi ha altres necessitats de crèdit
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DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I
BONA GOVERNANÇA
que es recullen en aquest expedient i que sumen 562.263,41€. En total l’augment de crèdit proposat
és de 3.776.208,59€.
El seu finançament prové del romanent de tresoreria lliure de 31/12/2020 de 3M€ que es destina 1M
a cada programa; a més 177.625,37€ per l’aplicació del crèdit disponible de la partida dels fons de
contingència (dotat inicialment de 766.643,41€, es va utilitzar un import de 489.018,04 per als
interessos que es van pagar per una expropiació) i per últim, 598.583,22€ per baixes per anul·lació
del crèdit pressupostari per a despeses financeres que s’estimen reductibles donat que els tipus
d’interès es preveuen inferiors als considerats a l’hora de confeccionar el pressupost inicial.
El crèdit pressupostari s’habilita en els següents destins RTDG Lliure
Sobrant
Despeses
Financeres
Fons de
contingència
1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS 1.060.187,57 1.000.000,00 60.187,57
2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA 1.146.389,00 1.000.000,00 146.389,00
3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ 1.007.368,61 1.000.000,00 7.368,61
4- ALTRES NECESSITATS 562.263,41 384.638,04 177.625,37
Subtotal 3.776.208,59 3.000.000,00 598.583,22 177.625,37
FONST DE FINANÇAMENT
4. L’aplicació de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19, per atendre despeses d’inversió de la
Taula de reconstrucció. En l‘exercici 2020 es va constituir un fons per al pla de reconstrucció de la
covid-19 destinat a inversió per import de 1.751.335,81€. L’import no gastat durant el 2020, s’ha
incorporat com a romanent de despeses d’inversió en el pressupost 2021. L’expedient proposa
3
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aplicar-ne 60 mil euros.
5. S’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació
pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar, per import de 312.972,05€, i la modificació i
inclusió de subvencions nominatives a les bases d’execució.
6. Per últim l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingressos d’acord
amb el què s’indica tot seguit:
6.1. El Govern municipal proposa modificar el programa d’inversió en base a les necessitats de la
ciutat i el calendari d’execució de les obres. Les modificacions proposades consisteixen en:
# Crear noves partides d’inversions per import total de 150.000,00€
# Ampliar el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de 2.326.069,84€
# Anul·lar o reduir el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de
2.476.069,84€
6.2. La modificació del programa d’inversions implica la modificació de les fonts de finançament
d’aquests projectes, principalment la modificació d’algunes subvencions. Adaptem aquestes
modificacions que consisteixen en baixes i altes del pressupost d’ingressos per import total
d’1.750.000,00€.
6.3. Es proposa l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més
explícita de l’actuació a realitzar. Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta
modificació pressupostària i
l’informe de la Intervenció de Fons.
Fonaments de dret
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de data 26
de gener de 2021
En virtut de tot això,
PROPOSO:
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021,
consistents en crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€, suplement de crèdit per import de
3.451.510,57€ segons el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
partida Nom partida IMPORT TOTAL
120000/923240/22798 Estratègia NextMataró 250.000,00
120000/923240/22799 Projecte NEXT Estratègia Digital 30.000,00
120000/924610/22799 Projecte NEXT-Transformació Urbana Cerdanyola 30.000,00
120000/924710/22799 Projecte NEXT-Transf. Urbana Rocafonda-Palau-Escorxador 30.000,00
120200/920310/21601 Tr@nsforMAT -Pla de transformació de l' Ajuntament 60.000,00
120202/920310/21601 Digitalització de serveis 100.000,00
5
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300000/433510/48900 Aportació Fundació Unió de Cooperadors 12.808,48
300000/924610/22799 Pla Integral de Cerdanyola 120.000,00
300000/924710/22799 Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador 120.000,00
310800/931210/22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. Gestió Econ. 16.287,52
410403/151100/14301 Secció Atenció i Informació (altre pers. subv.) 67.000,00
420101/241000/14301 Secció Infomació i Orientació (altre pers. subv.) 67.000,00
710102/172420/22799 Estudis i projectes espais naturals 60.000,00
710301/924710/48900 Aportació CONFAVC Projecte A-Porta 10.285,00
710400/134110/22799 Estudis i projectes de mobilitat 15.000,00
820400/152000/14301 Servei Habitatge (altre pers. Subv) 8.868,61
850100/342120/479000 Indemnització concessionari El Sorrall 150.000,00
850200/332110/46500 Conveni Consell Comarcal Mostra Literària 3.000,00
850300/924310/48900 Subvencions suport puntual entitats 60.000,00
850401/231000/13101 Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran 30.000,00
850401/231520/48900 Convenis i subvencions de joventut 60.000,00
1.300.249,61 SUPLEMENT DE CRÈDIT
partida Nom partida IMPORT TOTAL
120100/923200/12103 Servei d'Estratègia i Avaluació 65.818,24
120200/920310/21600 Manteniment aplicacions informàtiques 404,04
300000/491110/44901 Aportació Mataró Audiovisual 40.000,00
300000/922210/44900 Aportació PUMSA 40.000,00
300000/922210/44901 Aportació Grup Tecnocampus Mataró 822.185,00
310400/130110/22700 Neteja edifici Via Pública 44.000,00
310400/231010/22700 Neteja edifici Benestar Social 32.000,00
310400/323200/22700 Neteja escoles 211.000,00
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310400/920000/12103 Servei de Compres i Contractacions 50.000,00
320000/920210/22799 Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 70.000,00
410400/151100/12103 Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats 82.793,34
420000/241000/14301 Direcció Ocupació i Promoció Econòmica (altre pers. subv.) 85.000,00
420000/433710/22799 Treballs altres empreses teixit productiu 15.000,00
420000/433710/47900 Ajuts per empreses suport a la contingència COVID-19 85.000,00
420100/24111N/63200 Aules de formació cursos Ocupació 60.000,00
420103/241110/22799 Treballs altres empreses form. Ocupacional 25.000,00
420201/431310/22799 Treballs fets altres empreses mercats marxants 30.000,00
420201/431420/22799 Treballs altres empreses comerç urbà 40.000,00
420202/431120/22799 Treballs altres empreses fires mercat 20.000,00
710102/153010/21001 Manteniment solars 15.000,00
710102/171130/21000 Manteniment instal·lacions jardineria 170.000,00
710200/920000/12103 Servei d'Equipaments Municipals 336.575,99
710201/32003Z/63201 Equipaments educatius ciutat 220.000,00
710202/431240/21200 Conservació i manteniment mercats 5.237,47
710202/920710/21200 Manteniment edificis municipals 12.794,08
710400/134110/21000 Manteniment de Mobilitat 8.750,00
720400/132240/21600 Manteniments diversos Policia 67.000,00
720500/135110/48900 Convenis de prevenció en protecció civil 15.000,00
820201/231310/22799 Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència 240.202,21
820201/231310/22799 Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència 136.751,66
820202/231410/22799 Contractació serveis centre d'acollida 56.563,55
820203/231100/13101 Secció Infància i Família (lab. Temp. subv) 15.000,00
7
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820400/152000/12103 Secció d'Habitatge 179.000,00
820400/152220/22699 Altres despeses Habitatge 13.500,00
850200/334130/48902 Conveni entitats promoció cultural 3.000,00
850200/334140/22709 Ctes amb companyies promoció cultural 22.000,00
850300/924310/22699 Despeses diverses. Suport a l'associacionisme 1.331,00
850400/231700/12103 Secció Ciutadania i Convivència 24.750,00
850400/231720/22799 Prestació de serveis diversitat ciutadana 6.000,00
850400/231810/49000 Aportació països subdesenvolupats 20.000,00
850401/231220/22799 Contractació de serveis gent gran activa 10.354,00
850401/231520/22799 Contract. Serveis dinamitz. i participació juvenil 39.499,99
850401/231610/22799 Contractació serveis de dona 15.000,00
3.451.510,57
Finançat amb nous recursos provinents de l’aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre
per import de 3.602.579,54€, dels quals 82.394,54 ja van ser descomptat del romanent de tresoreria
disponible de 31 de desembre i amb baixes per anul·lacions per import de 1.149.180,64€, d’acord amb el
següent detall:
INGRESSOS
Partida Nom partida Import
310200/I00110/87000 RT despeses generals 3.602.579,54
3.602.579,54
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Partida Nom partida Import
120100/92415Z/62900 Pla per la reconstrucció Covid_19 Pressupost participatiu 60.000,00
120200/491220/21600 Manteniment Sistemes de Telecomunicacions 8.750,00
300000/929110/50000 Fons de Contigència 177.625,37
8
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310200/011110/31001 Interessos préstecs de l'interior 598.583,22
310400/920610/22201 Tramesa de correspondència 43.498,94
310802/231430/22699 Despeses diverses 16.287,52
710201/323200/21200 Manteniment edificis escolars 17.529,03
710202/23153B/63201 Espai jove zona Rocafonda 220.000,00
710202/241010/21200 Conserv. i mant. edifici Promoció Econòmica 502,52
820102/324120/22602 Publicitat i difusió activitats educatives SIOP 404,04
850200/333310/48100 Premis (Microteatre) 500,00
850200/338110/20800 Lloguer altre immobilitzat 3.000,00
850200/338110/48100 Premis (rua i cartell carnestoltes) 2.500,00
1.149.180,64
SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 27.20 subvencions nominatives de les bases d’execució del
pressupost de l’exercici 2021 d’acord amb el següent detall:
TERCER. Aprovar l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingrés i que
consisteix en crèdit extraordinari per import de 150.000,00€ i suplement de crèdit per import de
2.326.069,84€, finançats amb baixes per anul·lació per import de 2.476.069,84€, així la modificació del
pressupost d’ingressos consistent en baixes i altes de conceptes d’ingrés per import d’1.750.000,00€,
d’acord amb el següent detall:
# Modificacions del Pressupost de despeses
CREDIT EXTRAORDINARI:
Partida Descripció partida Import
710202/92511D/63200 Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros) 150.000,00
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 150.000,00
SUPLEMENT DE CRÈDIT:
9
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Partida Descripció partida Import
120100/13411Z/62600 Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans 450.000,00
710100/15321Z/60900 Pla d'asfaltat 220.000,00
710201/32312E/63200 Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció 14.999,99
710201/32321E/63200 Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció 113.999,85
710201/34212E/63201 Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS 52.070,00
710202/23153B/63201 Equipament Plaça d'Espanya 930.000,00
710202/31111H/62200 CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia 305.000,00
710201/34211E/63201 Reforma poliesportiu Eusebi Millan 240.000,00
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
Amb el següent finançament:
BAIXES PER ANUL·LACIÓ:
Partida Descripció partida Import
710100/15321A/60900 Pla impuls del centre PIC -550.000,00
710102/17111Z/60900 Actuacions de millora en zones verdes - ciutat -140.069,84
710200/15301Z/62400 Renovació vehicles -60.000,00
710202/17241B/63200 Millores lavabos I altres platges -150.000,00
710201/34211H/63200 Coberta poliesportiva Cirera -810.000,00
710202/33311L/63200 Millora equipament Can Marfà -240.000,00
710400/13411Z/62400 Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró -350.000,00
720000/13224A/62300 Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metall/control
accés biomètric...)
-76.000,00
720400/13224Z/62300 Renovació eines operatives control/seguretat -100.000,00
TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -2.476.069,84
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DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL I
BONA GOVERNANÇA
# Modificacions del Pressupost d’Ingressos:
BAIXES CONCEPTES D'INGRÉS:
Codi de Concepte Descripció Import
710100/15321A/76100 Subv. DIBA Pla d'impuls del centre PIC -250.000,00
710102/17111Z/76100 Sub. DIBA Actuacions de millora en zones verdes -150.000,00
710202/33311L/76100 Subv. DIBA Millora equipaments Can Marfà -100.000,00
710400/13411Z/76100 Subv. DIBA Pla de mobilitat urbana sostenible -350.000,00
710201/34211H/76101 Subv. XGL 20-23 Coberta poliesportiva de Cirera -900.000,00
TOTAL BAIXES INGRESSOS -1.750.000,00
ALTES CONCEPTES D'INGRÉS:
Codi de Concepte Descripció Import
710100/15321Z/76100 Subv. XGL 20-23 Pla d'asfaltat 820.000,00
710202/23153B/76100 Subv. XGL 20-23 Casal de joves plaça Espanya 930.000,00
TOTAL ALTES INGRESSOS 1.750.000,00
QUART.- Modificar la descripció de les següents partides pressupostaries per adequar-la als projectes
d’inversió als quals van destinats:
Partida Descripció anterior Descripció proposada
120200/92031Z/64102 Inversió programari aplicacions corporatives Inversió programari aplicacions corporatives Sistema Plataforma Smart CityOS
120200/92511A/62600 Inversió equips I instal·lacions informàtica
Inversió equips I instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana
(PIC)
710100/15301Z/60900 Accessibilitat espai públic I voreres Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...)
710100/15321Z/60901 Asfaltat cessió tram N-II Asfaltat cessió tram N-II ( tram NII comprés Riera Argentona i Riera
Sant Simó)
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710102/17111Z/60500 Jocs infantils Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró
710103/16512D/61300 Ellumenat públic zona Cerdanyola
Ellumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d’urbanització Parc Ronda de
Bellavista )
710202/31123M/63200 Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena Rehabilitació edifici Hospital St.
Jaume I Sta. Magdalena (PECT-Salut)
710202/92071A/63201 Millora edifici Ajuntament Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament
710202/92447Z/63201 Inversió millores equipaments cívics Inversió millores equipaments cívics i socials
CINQUÈ.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P., d’acord
amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils d’exposició
pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.
No obstant el Ple decidirà.

LA secretària
Immaculada Pruna Ribas
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ACORD DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 6 de maig de 2021, amb els
vots favorables (15) dels grups municipals PSC (13) i de En Comú Podem Mataró (2), el
vot en contra del grup municipal de C’s (2), i les abstencions (10) dels grups municipals
d’ERC-MES (8) i de Junts per Mataró (2), ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021

“Relació de fets:

Per decret núm. 3230 de 14 d’abril de 2021, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient de
modificació de crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2021. Es va
presentar a la Comissió Informativa de data 15 d’abril de 2021
En el decret de l’avantprojecte es proposava l’aplicació del romanent de tresoreria disponible de 31
de desembre de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència. Restava pendent de concretar les
actuacions a les quals es destinava.
A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import de
les obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del període és de
6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT disponible ascendeix a
6.528.752,47. L’informe de compliment dels objectius de la LO 2/2012 de la liquidació de l’exercici
2020, de data 22 de març de 2021, proposa la dotació d’un fons de solvència d’import 3,5M€ que
permeti disposar de suficient tresoreria que asseguri el compliment del termini de pagament als
proveïdors així com per atendre a imprevistos derivats dels riscos i contingències enumerades en
l’esmentat informe.
La resta de l’import del romanent de tresoreria lliure, 3M€, el Govern municipal ha previst que es
destini a:
programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en
matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus
(programes específics no estructurals amb una durada estimada màxima de 8 mesos de durada).
actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o persones
(programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021).
ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social
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Del recull de propostes i accions a desenvolupar en els diferents àmbits, la proposta de modificació
pressupostaria consisteix en:
1.
L’aplicació
de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions pendents
d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat del romanent de
tresoreria disponible de 31 de desembre.
2.
L’aplicació
de 520.185,00€. del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de solvència
(inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per assegurar liquidesa per
mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a imprevistos que poguessin sorgir
durant l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la moratòria i el refinançament de les quotes dels
préstecs corresponents als exercicis 2020 i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio
de Indústria i Innovación (DA12 RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han
estat concedides excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio. Per poder fer front al
seu pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE Tecnocampus per l’import de
les quotes. Es proposa que el seu finançament provingui del romanent que es va constituir com a
fons de solvència. Aquest refinançament encara no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.
3.
L’augment
de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa a realitzar en aquest
exercici per als tres programes que hem assenyalat anteriorment : reforç programes prioritaris,
ciutat al dia i pla de reconstrucció. En el següent quadre es presenta el resum de l’augment del
crèdit pressupostari destinat a cada un d’aquests tres programes. A banda, hi ha altres necessitats
de crèdit que es recullen en aquest expedient i que sumen 562.263,41€. En total l’augment de
crèdit proposat és de 3.776.208,59€.
El seu finançament prové del romanent de tresoreria lliure de 31/12/2020 de 3M€ que es
destina 1M a cada programa; a més 177.625,37€ per l’aplicació del crèdit disponible de la
partida dels fons de contingència (dotat inicialment de 766.643,41€, es va utilitzar un import de
489.018,04 per als interessos que es van pagar per una expropiació) i per últim, 598.583,22€
per baixes per anul·lació del crèdit pressupostari per a despeses financeres que s’estimen
reductibles donat que els tipus d’interès es preveuen inferiors als considerats a l’hora de
confeccionar el pressupost inicial.

El crèdit pressupostari s’habilita en els següents destins:
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ACORD DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
4.
L’aplicació
de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19, per atendre despeses d’inversió de la
Taula de reconstrucció. En l‘exercici 2020 es va constituir un fons per al pla de reconstrucció de la
covid-19 destinat a inversió per import de 1.751.335,81€. L’import no gastat durant el 2020, s’ha
incorporat com a romanent de despeses d’inversió en el pressupost 2021. L’expedient proposa
aplicar-ne 60 mil euros.

5.
S’incorporen
diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació
pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar, per import de 312.972,05€, i la
modificació i inclusió de subvencions nominatives a les bases d’execució.
6. últim l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingressos
Per
d’acord amb el què s’indica tot seguit:
El Govern
1. municipal proposa modificar el programa d’inversió en base a les necessitats de la ciutat i
el calendari d’execució de les obres. Les modificacions proposades consisteixen en:
Crear noves partides d’inversions per import total de 150.000,00€
Ampliar el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de 2.326.069,84€
Anul·lar o reduir el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de
2.476.069,84€
La modificació
1.
del programa d’inversions implica la modificació de les fonts de finançament d’aquests
projectes, principalment la modificació d’algunes subvencions. Adaptem aquestes modificacions que
consisteixen en baixes i altes del pressupost d’ingressos per import total d’1.750.000,00€.
Es proposa
2.
l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries per tal que sigui més
explícita de l’actuació a realitzar.

Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació pressupostària i
l’informe de la Intervenció de Fons.

Fonaments de dret
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
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6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals
de Catalunya.
7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, de
data 26 de gener de 2021

En virtut de tot això, PROPOSO:

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2021,
consistents en crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€, suplement de crèdit per import de
3.451.510,57€ segons el següent detall:

4

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7EUYPNYB52XXH22BQU6JC7EM

Data i hora

07/05/2021 11:04:25

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EUYPNYB52XXH22BQU6JC7EM

Pàgina

4/12

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ACORD DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
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ACORD DEL PLE DE L´AJUNTAMENT

Finançat amb nous recursos provinents de l’aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 de
desembre per import de 3.602.579,54€, dels quals 82.394,54 ja van ser descomptat del romanent
de tresoreria disponible de 31 de desembre i amb baixes per anul·lacions per import de
1.149.180,64€, d’acord amb el següent detall:
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SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 27.20 subvencions nominatives de les bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2021 d’acord amb el següent detall:
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ACORD DEL PLE DE L´AJUNTAMENT

TERCER. Aprovar l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com d’ingrés
i que consisteix en crèdit extraordinari per import de 150.000,00€ i suplement de crèdit per import
de 2.326.069,84€, finançats amb baixes per anul·lació per import de 2.476.069,84€, així la
modificació del pressupost d’ingressos consistent en baixes i altes de conceptes d’ingrés per import
d’1.750.000,00€, d’acord amb el següent detall:

Modificacions del Pressupost de despeses
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Amb el següent finançament:
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ACORD DEL PLE DE L´AJUNTAMENT

Modificacions del Pressupost d’Ingressos:

QUART.- Modificar la descripció de les següents partides pressupostaries per adequar-la als
projectes d’inversió als quals van destinats:
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CINQUÈ.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el B.O.P.,
d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies
hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.
12
La Secretària Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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