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APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 4 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020 
 
1.- Per Resolució d’alcaldia DEC/118/2020 de 15 de gener de 2020 es van aprovar els criteris 
d’aplicació de la pròrroga del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
per a l’exercici 2019, mentre no entressin en vigor els pressupostos corresponents a l’exercici 
2020. L’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
corresponent a l’exercici 2020 s’ha endarrerit i, per tant, no ha estat possible la seva aprovació 
en l’exercici 2019 ni la seva entrada en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020. 
 
2.- Per Resolució d’alcaldia DEC/762/2020 de 28 de febrer de 2020 va aprovar-se la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2020. D’aquesta liquidació deriva un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 24.326.850,72 euros i un superàvit pressupostari d’8.387.825,00 euros. 
D’acord amb aquestes dades, el romanent de tresoreria per a despeses generals una vegada 
deduït l’import del superàvit pressupostari, que inicialment havia de destinar-se a reduir 
endeutament, va ser d’15.939.025,72 euros. 
 
3.- El Reial decret RD 463/2020, de 14 de març de 2020, declara l’estat d’alarma amb la 
finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 i, el 
Decret d’alcaldia 961/2020, de 14 de març de 2020, aprova les mesures excepcionals 
adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat, 
organismes autònoms i empreses vinculades. 
 
4.- El primer apartat de l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19 estableix l’aplicació de l’article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, a les 
entitat locals. A aquests efectes, l’import que podrà destinar cada entitat local a la despesa que 
es refereix aquest precepte serà, com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu definit a la 
lletra c) de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Segons l’apartat 2 d’aquesta disposició, s’haurà de destinar el superàvit pressupostari o, si fos 
menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals, a atendre les obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior. El restant es 
podrà destinar a finançar inversions financerament sostenibles: 
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Superàvit pressupostari consolidat      8.387.825,00 € 
Operacions pendents d’aplicar a pressupost a 31-12-2019  -1.813.278,87 € 

Saldo del superàvit pressupostari susceptible     6.574.546,13 € 
de destinar-se A IFS 
     20%     1.314.919,23 € 
 
 
5.- El segon apartat de l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19 estableix que per a l’aplicació del superàvit a la política de despesa 23, la 
modificació pressupostària de crèdit extraordinari per habilitar crèdit o de suplement de crèdit 
que s’hagi d’aprovar, es tramitarà per resolució de la presidència de la corporació local sense 
que li siguin d’aplicació les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 
refereix l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquesta resolució serà objecte de convalidació en 
el primer Ple posterior que se celebri, exigint-se el vot favorable d’una majoria simple i la 
posterior publicació al BOPB. 
 
6.- L’article 177 del TRLRHL regula les modificacions del pressupost per crèdits extraordinaris 
i/o suplements de crèdit. 
 
7.- En aquest mateix sentit els articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals desenvolupa la regulació del TRLRHL en matèria de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit.  
 
8.- Els articles 9 a 12 de les bases d’execució per al pressupost de l’exercici 2019 regulen les 
modificacions de crèdit. 
 
Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció sobre aquest expedient de modificació 
del pressupost, completat amb el conjunt d’annexos documentals que formen part de 
l’expedient, on s’informa favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar les 
corresponents modificacions pressupostàries. 
 
 
Resolc: 
 
Primer.- APROVAR, segons el segon apartat de l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 
de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòm ic per 
fer front al COVID-19, l’expedient de modificació número 4 del Pressupost de l’Ajuntament per 
a l’exercici 2020 mitjançant la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb superàvit 
pressupostari: 
 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
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b) Finançament de l’aplicació pressupostària de nova creació 
 

 

 
Segon.- SOTMETRE l’aprovació d’aquest expedient a aprovació del Ple, d’acord amb l’article 
20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 
 
Tercer.- DONAR COMPTE a la Intervenció Municipal d’aquest acord per tal de fer efectives i 
executives aquestes modificacions pressupostàries. 
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