
 

 

 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 08/2017 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
 

Aprovat pel Ple en data 18 de setembre de 2017. Extracte de l’acord. 
 
 
Les diferents normatives d’àmbit general com la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i el Text Refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, han suposat una nova regulació del destí del superàvit pressupostari 

obtingut a partir de la liquidació de l’exercici 2016 contemplant la possibilitat de destinar 

tot o part del mateix a la realització d’Inversions Financerament Sostenibles, sempre i quan 

es compleixin els requisits exigits per la normativa.  

De l’informe emès per la intervenció en ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2017 se’n desprèn que la quantitat a destinar a reduir endeutament o a la realització 
d’inversió Financerament Sostenible és de 211.275,20 €. 
 
Elaborada la memòria del Projecte d’Inversió “Urbanització del carrer Costa Brava, en el tram 
comprés entre la Riereta i l’Av. Catalunya, i del carrer Penedès, en el tram comprés entre 
l’Av. Canigó i l’Av. Catalunya, de Premià de Dalt“ per import de 251.232,06 € s’ha determinat 
que compleix els requisits exigits per la normativa per a ser considerada financerament 
sostenible al llarg de la seva vida útil. 
 
Vistos els informes favorables dels tècnics municipals i de la Intervenció Municipal es proposa 
la modificació pressupostaria per Suplement de Crèdits: 
 
 

D/I Aplicació   R.F. Mod. ingressos Mod. despeses 

G 
 404 1532 

61900  
+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT        211.275,20 €  

MILLORES VIES PÚBLIQUES 

    
  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS      211.275,20 €    
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS           

    Suma Total. . . . . . . . . . . . .       211.275,20 €       211.275,20 €  

 
 
 
Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Suplements de crèdit, d’acord amb el 
que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, l’ article 37 del RD 500/1990 i 
article 6.2 de les Bases d’Execució del pressupost de 2017. 
 



 

 

Vist el que disposa l’Article 32 i la Disposició Addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, la Disposició Addicional 16ª del 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe d’Intervenció i vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de 
la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de 
març de 2016,  es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. DECLARAR el projecte “Urbanització del carrer Costa Brava, en el tram comprés entre 
la Riereta i l’Av. Catalunya, i del carrer Penedès, en el tram comprés entre l’Av. 
Canigó i l’Av. Catalunya, de Premià de Dalt“ per import de  251.232,06 €  com a 
Inversió Financerament Sostenible, finançada amb Romanent Lliure de Tresoreria en 
un import de 211.275,20 € i recursos propis en 39.956,86 €. 
 

2. APROVAR  la Modificació del Pressupost despeses núm.  8/2017 consistent en 
SUPLEMENT DE CREDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import de 
211.275,20 destinat a finançar la Inversió Financerament Sostenible “Urbanització 
del carrer Costa Brava, en el tram comprés entre la Riereta i l’Av. Catalunya, i del 
carrer Penedès, en el tram comprés entre l’Av. Canigó i l’Av. Catalunya, de Premià de 
Dalt“ per import de 251.232,06 € . 
 

3. 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. 

 
 
 
 
 


