
 

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

794/2017 El ple 

 

Dora Fornós Clua, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sessió celebrada el 25 / d’octubre / 2017 s’adoptà l’acord següent: 

Expedient 794/2017. Modificació de Crèdits

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20170092 de data 17 d’octubre de 2017 es va incoar l’expedient  
de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per tal d’incorporar  
al pressupost vigent les despeses exposades i justificades al Decret. 
 
1.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de modificar i ha  
justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Així mateix, ha justificat que el 
finançament a través de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries no compromeses del 
pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels serveis.
 
1.3. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada, amb el seu corresponent finançament 
a través de baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Augment Pressupost 

definitiu
7 454 21001 Manteniment camins forestals 29.995,00 5.905,00 35.900,00

   Total augment pressupost despeses:  5.905,00  
 
 
2/ Crèdit extraordinari
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Crèdit 
extraordinari

10 161 63300 Recanvi bomba submergible HP75 0,00 6.461,81

   Total augment pressupost despeses:  6.461,81
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Finançament que es proposa:
 
1/ Baixa de partides de despesa
 
                                               PRESSUPOST DE DESPESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Pressupost 

definitiu

       
6 1532 62300 Càmeres de vigilància 1.500,00 1.500,00 0,00

2 011 31000 Interessos crèdits 124.505,90 10.866,81 113.639,09

   Total disminució pressupost despeses:  12.366,81  
 
 
 
1.4. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit proposada i 
pel  que respecta al compliment dels principis i  objectius, d’acord amb la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, 
així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  aprovat  mitjançant  l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen les  obligacions de subministrament d’informació  
previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
 
1.5. Informar que en relació a l’expedient 04/17 de modificació de crèdit i a l’expedient 01/17 de modificació de  
les bases d’execució del pressupost 2017, aprovats en sessió plenària de data 21 de juny de 2017, s’ha detectat 
una errada material en el sentit de que on diu “Subvenció esportiva Motor Club Galatxo” ha de dir “Subvenció 
esportiva Motor Club Circuit” i on  diu “Motor Club Galatxo” ha de dir “Motor Club Circuit”.
 
 
2.- FONAMENTS DE DRET
 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals i  als articles 34 a 38 del RD  
500/1990.
 
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui  
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient,  
el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
 
3. El finançament es pot realitzar amb càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos  
recaptats  sobre els  totals  previstos  en el  pressupost  corrent  i  mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de crèdits  de 
despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles  
sense pertorbació del respectiu servei. No obstant això, cal tenir en compte allò que disposa l’article 173.6 de la 
llei RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora d’ Hisendes locals en el sentit de  
que la  disponibilitat  dels  crèdits  pressupostaris,  queda  condicionada  a  l’existència  de documents  fefaents  de 
l’atorgament de les mateixes.
 
4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de  
la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  amb relació  als  articles  3  i  11  de la  LO 2/2012,  de 27  d’abril,  
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d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  en  quant  a  què  l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels 
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta  
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. Tot això, en concordança 
amb  els  articles  16.2  i  19  del  RD  1463/2007,  de  2  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  
desenvolupament  de  la  Llei  general  d’estabilitat  pressupostària,  així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  
pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre  HAP/2082/2014,  de 7 de novembre,  per  la  qual  es  desenvolupen les  obligacions de subministrament  
d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
 
6. En relació al punt 1.5 dels antecedents s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015,  
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
A la vista del  dictamen favorable de la Comissió Informativa General  de data 23 
d'octubre de 2017, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
 
Primer.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  núm.  8/2017  mitjançant  la  modalitat  de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Augment Pressupost 

definitiu
7 454 21001 Manteniment camins forestals 29.995,00 5.905,00 35.900,00

   Total augment pressupost despeses:  5.905,00  
 
 
2/ Crèdit extraordinari
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Crèdit 
extraordinari

10 161 63300 Recanvi bomba submergible HP75 0,00 6.461,81

   Total augment pressupost despeses:  6.461,81

 
 
Finançament que es proposa:
 
1/ Baixa de partides de despesa
 
                                               PRESSUPOST DE DESPESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Pressupost 

definitiu
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6 1532 62300 Càmeres de vigilància 1.500,00 1.500,00 0,00

2 011 31000 Interessos crèdits 124.505,90 10.866,81 113.639,09

   Total disminució pressupost despeses:  12.366,81  
 
 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
Tercer.- Esmenar l’errada material detectada a l’expedient de modificació de crèdit 4/2017 i a l’expedient de 
modificació de les bases d’execució del pressupost 1/2017 aprovats en sessió plenària de data 21 de juny de 2017: 

-          On diu “Subvenció esportiva Motor Club Galatxo” ha de dir “ Subvenció esportiva Motor Club Circuit” i 
on  diu “Motor Club Galatxo” ha de dir “Motor Club Circuit”.  

 
Quart.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció.
 
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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