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

CERTIFICA:
1. El passat 24/10/2017 el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar l’avantprojecte de
pressupost corresponent a l’any 2018 i les seves Bases d’execució, així com el Pla Econòmic i
Financer (PEF) de l’ACA fins el 2021.
Que l’avantprojecte de pressupost aprovat pel Consell d’Administració per a l’any 2018
compleix els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017, establerts a la Instrucció 1/2017, aprovada el 12 de desembre de 2017 pel
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i contempla les previsions següents:
Pr. 2018
Ingressos corrents (C.III V)
Aportacions de capital (C.VII i CVIII)

470,81
0,00

Recursos No financers (a) (M€)

470,81

Despeses corrents (C.I a CIV)

248,53

Inversions (C.VI i CVII)

109,22

Dotacions No financeres (d) (M€)

357,76

Valors expressats en Milions d'€

2. La Base 3a de l’avantprojecte de pressupost de l’any 2018 estableix la vinculació jurídica i
crèdits inicials del pressupost de l’ACA de l’any 2018.
3. La Base 19a de l’avantprojecte de pressupost 2018 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 2018 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 en el sistema SAP de l’ACA, en data 21/11/2018 s’ha enregistrat la proposta de despesa
número 0010042781 i CTN1801025 corresponent a la contractació SERVEIS DE
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE L'AIGUA EN EL TERRITORI (SICAT)
SOTA GESTIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA amb càrrec a l’Àmbit de ÀREA
ABASTAMENT / INFRAESTRUC. DE CONTROL, imputat segons es mostra a continuació:
Exercici
pressupostari
2019
2020
2021

Ordre de
cost
SICAT_MAN
SICAT_MAN
SICAT_MAN

Compte
comptable
0000609000
0000609000
0000609000

Descripció compte comptable
Manteniment infraestructures diverses
Manteniment infraestructures diverses
Manteniment infraestructures diverses

Import (€)
680.000,00 €
1.180.000,00 €
500.000,00 €
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6. Els imports compromesos per als any 2019, 2020 i 2021, referents a l’Àmbit de ÀREA
ABASTAMENT / INFRAESTRUC. DE CONTROL, que inclou la part corresponent a aquesta
proposta de despesa, totalitzen:
Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
Francesc Camps i
Xicart
Data :2018.12.13
20:12:47 CET
Raó:Adjunt a Gerència
per a la Coordinació
Econòmica-Financera
Lloc : Barcelona

Pressupost (a)

Reserves (b1)

Contractes (b2)

Compromès (b=b1+b2)

2019

8.903.735,83

1.282.024,77

657.762,00

1.939.786,77

2020

8.903.735,83

1.563.908,29

68.641,67

1.632.549,96

2021

8.903.735,83

834.908,29

0,00

834.908,29

7. Atès que els pressupostos són anuals, el present certificat d’existència de crèdit, únicament
tindrà vigència per les anualitats indicades anteriorment.
8. 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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