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Francesc Camps i Xicart, Adjunt a Gerència per a la Coordinació economicofinancera,
CERTIFICA:

1. Que en el sistema SAP de l’ACA en data 17/09/2021 va enregistrar-se la proposta de despesa
número 0010049130 i CTN2100748 corresponent a EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
SANEJAMENT DEL NUCLI DE LA CREUETA. TM DE QUART I DE GIRONA amb càrrec a
l’àmbit d’INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES CICLE DE L’AIGUA, per import total de 271.978,51
€ imputat segons es mostra a continuació:
Exercici
pressupostari

Projecte

Compte
comptable

Descripció compte comptable

Import

2022

LSA.01467/01.O

0000651500

Obra Àrees Promotores (O.Directa)

271.978,51

2. Que en data 7/10/2021 es va emetre el certificat d’existència de crèdit número 7301760
d’acord amb allò que establien les bases de pressupost aprovat per l’any 2021.
3. Que a 31 de desembre de 2021 no ha finalitzat la tramitació administrativa de l’expedient,
motiu pel qual s’ha sol·licitat l’expedició de nou certificat d’existència de crèdit d’acord amb les
bases d’execució del pressupost vigent pel 2022.
4. Que el passat 21 d’octubre de 2021, el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar
l’Avantprojecte de pressupost de l’ACA 2022, així com el Pla econòmic i financer de l’ACA per
als anys 2022-2027. Els crèdits pressupostats per a despeses de capítols I a VII per al 2022
totalitzen 490,24 M€.
5. En data 31 de desembre de 2021 s’ha publicat al DOGC número 8575 la Llei 1/2021, del 29
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que inclou
l’Avantprojecte de pressupost de l’ACA per al 2022 que fou aprovat pel seu Consell
d’Administració.
6. En data 3 de gener de 2022 la Intervenció General ha autoritzat l’aplicació de 28,25 milions
d’euros del romanent de tresoreria de l’ACA de l’exercici 2021 al pressupost de l’exercici 2022
per al finançament de l’increment de la despesa elèctrica que es produirà en les instal·lacions
de sanejament i que no s’ha previst en l’avantprojecte de pressupost de l’ACA per a l’exercici
2022.
7. D’acord amb l’exposat anteriorment, el pressupost del 2022 i els límits pressupostaris de
l’ACA per als anys 2023 a 2027 són els que s’indiquen a continuació:
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2022

Personal (C.I)
Financeres (Capítol III)
Àmbit d’abastament d'aigua (cap. II, IV i VI)
Àmbit de sanejament (cap. II i IV)
Àmbit de gestió de medi (cap. II, IV i VI)
Àmbit de gestió territorial (cap. II, IV i VI)
Generals (Divisions, ATI i DiG i DAJ; cap. II, IV, V i VI)
Sistemes
Recursos
Recursos humans
Direcció, Gerència, ATI i AJ
Inversió infraestructures cicle de l'aigua (Cap. VI i VII)
Total despeses capítols I a VII
(*) sens perjudici de les modificacions efectuades amb anterioritat

Autorització
incorporació Pressupost Límit anual
Avantprojecte
romanent
2022 vigent
2023 i
pressupost
Intervenció
(*)
següents
2022
General
Base 19a.
03/01/2022
AVP 2022
(b)
(a)
(a)+(b)
33.548.701
33.548.701
N/A
2.199.681
2.199.681
N/A
14.647.003
14.647.003 11.894.596
28.250.000 267.547.288 215.750.376
239.297.288
11.023.300
11.023.300
8.650.182
9.193.198
9.193.198
8.090.656
29.544.948
29.544.948 22.258.416
13.969.293
13.969.293 10.524.112
6.913.696
6.913.696
5.208.604
468.450
468.450
352.918
8.193.509
8.193.509
6.172.782
150.785.951
150.785.951 140.257.848
490.240.069
28.250.000 518.490.069 406.902.074

8. Que la Base 3a de l’avantprojecte de pressupost de l’any 2022 estableix la vinculació jurídica i
crèdits inicials del pressupost de l’ACA de l’any 2022.
9. Que la Base 19a de l’avantprojecte de pressupost 2022 estableix que es podran adquirir
compromisos de despeses amb efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què
s’autoritzin o comprometin.
10. Que la Base 21a de l’avantprojecte de pressupost 2022 estableix la tramitació anticipada
d’expedients de despesa, és a dir, despeses que s’han d’iniciar en l’exercici següent, però que es
tramiten en l’exercici actual, així com la possibilitat que aquestes siguin pluriennals.
11. Que l’import compromès per a l’anualitat o anualitats de referència del punt 1 referent a l’actuació
LSA.01467/01.O, que inclou la part corresponent a aquesta proposta de despesa, totalitza:
Exercici
pressupostari
2022

Pressupost (a)

Reserves (b1)

330.855,70

327.109,32

Compromès ferm (b2)
46,38

Compromès
(b=b1+b2)
327.155,70

12. Que la vigència del present certificat d’existència de crèdit, als efectes de formalització de
l’expedient, queda regulada per allò que disposa la Base 9a de l’avantprojecte de pressupost
2022.
13. Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es conclou que existeix disponibilitat
pressupostària i substitueix i deixa sense efectes el certificat indicat en el punt 2 d’aquest
certificat.
I per tal que així consti, signa el present certificat.
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