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*6675064*

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

CERTIFICA:
1. El passat 06/11/2018 el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar l’avantprojecte de
pressupost corresponent a l’any 2019 i les seves Bases d’execució, així com el Pla Econòmic i
Financer (PEF) de l’ACA fins el 2025.
2. La Base 3a de l’avantprojecte de pressupost de l’any 2019 estableix la vinculació jurídica i
crèdits inicials del pressupost de l’ACA de l’any 2019.
3. La Base 19a de l’avantprojecte de pressupost 2019 estableix que es podran adquirir
compromisos de despeses amb efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què
s’autoritzin o comprometin.
4. La Base 21a de l’avantprojecte de pressupost 2019 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 plurianuals.
5. Que s’ha publicat al DOGC el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els
criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
mentre no entrin en vigor els del 2019 (DOGC 7776 de 28 de desembre de 2018).
6.

Que en data 9 d’abril de 2019 el Govern ha adoptat el següent Acord que estableix:
1. Autoritzar l’Agència Catalana de l’Aigua a realitzar una transferència de crèdit per import de
69.683.438 (seixanta-nou milions sis-cents vuitanta-tres mil quatre-cents trenta-vuit) euros,
incrementant els crèdits pressupostaris dels capítols I a VII aprovats en el pressupost de 2017 amb
càrrec al capítol IX del pressupost 2017, prorrogat mitjançant el Decret 273/2018, de 20 de desembre,
pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.
2. Autoritzar l’Agència Catalana de l’Aigua a modificar la despesa no financera del seu pressupost 2019
amb càrrec al seu romanent de tresoreria fins a un import màxim de 71.897.621 euros addicionals
amb el compromís que l’import de despesa no financera que efectivament acabi reconeixent en el
2019 no superarà l’import total de 374.779.541.

7. Que d’acord amb les resolucions del director de data 11 d’abril de 2019, les resolucions del
director 20/2019 [2019] i 49/2019 [2019, 2020 i 2021] i les transferències de crèdit 24/2019
[2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025] i 36/2019 P[2019], s’han redistribuït els crèdits
pressupostaris pel 2019 i s’han restablert els límits als efectes de poder adoptar compromisos
de despeses futurs d’acord amb les bases d’execució del pressupost 19a i 21a, segons es
mostra a continuació:
Despeses
Personal (C.I)
Financeres (C.III)
Àmbit d’abastament d'aigua (C.II, IV, VI)
Àmbit de sanejament (C.II, IV)
Àmbit de gestió de medi (C.II, IV, VI)
Subàmbit aiguats tardor 2018
Sistemes
Recursos
Recursos humans
Direcció, Gerència, Àrea tributària i d’ingressos, Assessoria jurídica
Inversió infraestructures cicle de l'aigua (C.VI, VII)
Total

Nou Pr 2019
33.082.566
2.750.000
11.770.196
205.127.030
12.937.495
6.391.814
6.735.368
8.435.288
406.550
2.492.145
84.651.089
374.779.541

Nou límit plurianual (*)
32.555.159
0
7.481.650
142.165.002
8.621.646
N/A
4.198.772
5.258.833
252.512
2.488.522
102.074.007
305.096.104

(*) Sens perjudici de les modificacions pressupostàries que s’hagin efectuat entre àmbits a partir de 11/07/2019

Pàgina 1 de 2

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
Francesc Camps i
Xicart
Data :2019.09.10
14:35:21 CEST
14:37:06
Raó:Adjunt a Gerència
per a la Coordinació
Econòmica-Financera
Lloc : Barcelona

8. Que en el sistema SAP de l’ACA, en data 02/08/2019 s’ha enregistrat la proposta de despesa
número 0010044372 i CTN1900730 corresponent a la contractació EXECUCIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÚES
RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE VILANOVA I
BENAVENT DE SEGRIÀ. TM VILANOVA I BENAVENT DE SEGRIÀ. COMARCA DEL
SEGRIÀ amb càrrec als àmbits de SANEJAMENT I D’INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES
CICLE DE L’AIGUA, imputat segons es mostra a continuació:
Exercici
pressupostari
2021
2021
2022
2022
2020
2021
2021
2021

Centre
de cost

Projecte

DVSG
DVSG
DVSG
DVSG
LSA.00056/01.O
LSA.00056/01.O
LSA.00056/01.O
LSA.00056/01.O

Compte
comptable

Descripció compte comptable

0000600700
0000600800
0000600700
0000600800
0000651500
0000651500
0000651500
0000651500

Part fixa SANEJAMENT
Part variable SANEJAMENT
Part fixa SANEJAMENT
Part variable SANEJAMENT
Obra Àrees Promotores (O.Directa)
Obra Àrees Promotores (O.Directa)
Obra Àrees Promotores (O.Directa)
Obra Àrees Promotores (O.Directa)

Import
34.863,00 €
23.102,00 €
34.863,00 €
23.102,01 €
3.954.304,42 €
359.482,23 €
20.000,00 €
28.982,50 €

9. Que l’import compromès per l’anualitat o anualitats de referència del punt anterior referent a
l’àmbit de Sanejament i a l’actuació LSA.00056/01, que inclou la part corresponent a aquesta
proposta de despesa, totalitza:
2020
2021
2021
2022

PEP/ÀMBIT
LSA.00056/01
LSA.00056/01
SANEJAMENT
SANEJAMENT

Pressupost (a)
4.153.740,63
458.716,18
142.165.002,00
142.165.002,00

Reserves (b1)
4.153.740,63
458.715,71
2.897.857,24
1.058.680,34

Contractes (b2)
0,00
0,00
6.843.257,83
2.447.998,58

Compromès (b = b1 + b2)
4.153.740,63
458.715,71
9.741.115,07
3.506.678,92

10. 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
2019.
11. D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es conclou que existeix disponibilitat
pressupostària.

I per tal que així consti, signa el present certificat.
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