MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2016
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aprovat pel Ple en data 9 de maig de 2016. Extracte de l’acord.
Iniciat l’exercici 2016 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials, organitzatives i
d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a recollir diferents
actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de l’expedient i que es plantegen
resumides tot seguit:
-

Adquisició de vehicles pels serveis municipals: per a instal·lar i desplaçar amb rapidesa i
comoditat l’equip de neteja d’aigua a pressió
Adquisició d’utillatge per la brigada municipal: 2 desbrossadores i 2 moto serres per a
tasques diàries
Adquisició de mobiliari urbà: papereres i tanques publicitàries
Reparació de l’aglomerat asfàltic de carrers
Valoració dels llocs de treball: per adaptar l’organització administrativa a l’organigrama
aprovat prèviament
Urbanització carrer de la Cisa: per a la canalització de les aigües pluvials
Urbanització dels carrer Cerdanya i Vall d’Aran: posada al dia dels carrers de La Floresta, un
barri antic amb deficiències urbanes
Actuacions a Can Vilar: condicionament d’un espai públic amb criteris d’accessibilitat,
seguretat i senyalització per a la socialització al barri
Divisió de l’espai de la planta primera de l’antic Ajuntament
Redacció d’un projecte de creació de nous espais esportius per a conèixer la viabilitat d’una
pista exterior i piscina municipal cobertes
Adquisició de lluminàries per reposició
Adquisició d’equipament i mobiliari d’oficina
Adquisició d’aixetes per a l’Escola Maria Manent: facilitar l’accés als infants i assolir més
estalvi en el consum d’aigua
Fer front sentència TSJC d’expropiació finca a ctra. a Premià i adequar el terreny
Donar compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern
atesa la manca de recursos humans propis
Redacció de projectes tècnics: per a desenvolupar actuacions urbanístiques

De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 en resulta un Romanent de Tresoreria positiu en
3.240.948,35 € i una capacitat de finançament de 57.378,00 €.
L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,
modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial al Sector
Públic determina que el destí del superàvit ha de ser reduir el nivell d’endeutament net sempre amb
el límit del volum d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la

reducció de deute. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de
finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes
del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.
La mateixa Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic,
ha incorporat una disposició addicional 6a a la Llei orgànica 2/2012 referida i complementària al seu
article 32 que determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari a les
corporacions locals en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies:
a.
b.

Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes
locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una
vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que
s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta llei.

Als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, s’ha de tenir en
compte el següent:
a.

b.

c.

Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat
nacional o, si és 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 en el compte de «creditors per operacions pendents d’aplicar a
pressupost», o equivalents en els termes que estableix la normativa comptable i
pressupostària que és aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de
l’exercici anterior.
En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import
assenyalat a la lletra a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació local
opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) següent, s’ha de destinar, com a mínim, el
percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions d’endeutament que estiguin
vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri en dèficit en
termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014.
Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un saldo
positiu de l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a finançar
inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament
sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al creixement
econòmic a llarg termini.
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període mitjà
de pagament als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades publicades,
no superi el termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre morositat.

Tot i que inicialment, aquesta DA 6ª era només per la liquidació de l’exercici 2013, s’ha prorrogat
l’aplicació per la liquidació de l’exercici 2015 per la DA 82 de la Llei 48/2015.
Un cop aplicat el que estableix l’ esmentada Disposició Addicional 6ª el Romanent de Tresoreria restant
pot tenir el destí establert en el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 104.2 del RD 500/90,
podent ser utilitzat com a recurs pel finançament de modificacions de crèdit en el pressupost.
Atès que s’han donat circumstàncies i necessitats posades de manifest per diferents departaments i
que eren de difícil previsió en l’elaboració del pressupost per les quals no es disposa de crèdit en el
pressupost, o altres per a les quals no es disposa de crèdit suficient al pressupost, es proposa la
següent modificació de pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplement de crèdit finançada amb

Romanent Lliure de Tresoreria:

D/I

Aplicació

R.F.

Mod.
ingressos

Mod.
despeses

D
LLEI DE TRANSPARENCIA

102 491 22799

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

16.500,00

D
ADQUISICIO MOBILIARI
OFICINA

200 920 62500

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

5.000,00

D
INV AIXETERIA ESCOLA MARIA
MANENT

321 323 63900

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

2.500,00

D
REDACCIO PROJECTE ESPORTIU

360 342 22706

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

21.500,00

D
REDACCIO PROJECTES
URBANISME

403 150 22706

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

42.000,00

D
OBRES ANTIC AJUNTAMENT

403 920 62200

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

60.000,00

D
ACTUACIO TERRENY CAN
MOLES

404 1532 60000

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

226.801,39

D
ACTUACIONS PREVIES CAN
VILAR

404 1532 60900

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

60.000,00

D
URBANITZACIO C/CISA FLORESTA

404 1532 61901

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

487.400,00

D
VEHICLES PER SERVEI
RECOLLIDA RESIDUS

404 1621 62400

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

31.075,00

D
REPOSICIO ENLLUMENAT
PUBLIC

404 165 61900

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

4.800,00

D
UTILLATGE I EINES BRIGADA

404 171 63300

+ CREDITS EXTRAORDINARIS

2.223,61

D
SERVEIS EXTERNS SECRETARIA

201 920 22799

+ SUPLEMENTS DE CREDIT

15.000,00

D
MILLORES VIES PUBLIQUES

404 1532 61900

+ SUPLEMENTS DE CREDIT

65.200,00

202 87000

+

I

ROMANENT TRESORERIA
GENERAL

1.040.000,00

Suma Total. . . . . . . .

1.040.000,00

PER A DESPESES GENERALS
1.040.000,00

Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdit,
d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els articles 35 a 38 del
RD 500/1990 i les Bases d’Execució del pressupost de 2016.
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera i la Disposició Addicional 6ª introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial al sector públic, i vist l’informe d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
1. APROVAR
la Modificació del Pressupost núm.
4/2016 consistent en CREDIT
EXTRAORDINARI per import de 959.800,00 € i SUPLEMENT DE CRÈDIT per import de
80.200,00 € finançat amb RLT, d’acord amb el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, els articles 35 a
38 del Real Decret 500/1990, i les Bases Execució del pressupost de 2016.

2. Exposar al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 2/2004 pel que s’aprova el
text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD
500/1990. Considerar l’acord com a definitiu, si transcorregut el termini d'exposició pública no
es presenta cap reclamació, no essent necessària l'adopció d'un nou acord.

