
 

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

1465/2018 El ple 

 

Diego Navarro Pascual, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sessió celebrada el 25 / d’octubre / 2018 s’adoptà l’acord següent: 

Expedient 1465/2018. Modificació de Crèdit 8/2018

1.- ANTECEDENTS
 
1.1.  Atès  que  mitjançant  Provisió  d’alcaldia  de  data  15  d’octubre  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per tal d’incorporar al pressupost vigent les següents actuacions exposades i 
justificades a la provisió:
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Amortització de deute resultant de la distribució del superàvit de la liquidació  
2017.
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 2-011-91305 
Amortització  C. 
Catalunya 285

21.000,00€ 23.086,04€ 44.086,04€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent  de 
tresoreria per a 
despeses 
generals

1-87000  Romanent 
de  tresoreria  per  a 
despeses generals

0,00 € 23.086,04€ 23.086,04€

  
Despesa 2: Subvenció cultural Agrupació Sardanística
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 Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció  cultural 
(Agrupació 
Sardanística)

1.500,00€ 300,00€ 1.800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

15.000,00€ 300,00€ 14.700,00€

  
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Plataforma en Defensa de l’Ebre

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció Plataforma 
defensa de l’Ebre

0,00€ 250,00€ 250,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

14.700,00€ 250,00€ 14.450,00€

  
Despesa 2: Subvenció esportiva Club de Tennis

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 17-341-48900 
Subvenció  Esportiva 
(Club de Tennis)

0,00€ 800,00€ 800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives
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1 Baixa  de 
despeses

17-341-48900 
Subvenció esportiva 
(Tennis  Open 
Ribera)

800,00€ 800,00€ 0,00€

 
Despesa 3: Millores a l’abastament de la Urbanització La Verdeguera

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 10-161-60900 
Millores a 
l’abastament de la 
Urbanització La 
Verdaguera

0,00€ 45.466,00€ 45.466,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

6-1532-62300 
Càmeres vigilancia

13.000,00€ 3.307,25€ 9.692,75€

2 Nous  o  majors 
ingressos

10-76100  Diputació 
subvenció  PEXI 
millora  abastament 
La Verdaguera

0,00€ 42.158,75€ 42.158,75€

    45.466,00 €  

  
1.2.  L’alcalde  ha  resolt  encarregar  al  secretari  interventor  l’emissió  dels  informes 
corresponents.
 
1.3. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
  
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals  (TRLRHL)  i  l’article  35  del  RD 500/1990,  de 20  d’abril,  
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici  
següent i  no existeixi al  pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no 
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del  
RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent 
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec 
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al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos  
al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres 
aplicacions  pressupostàries  del  pressupost  vigent,  sempre  que  no  s’afecti  al  servei. 
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant 
amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 
del  RD 500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit  
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que 
la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el  
25% dels  recursos corrents del  pressupost i  que l’operació  quedi  cancel·lada abans de la 
renovació de la corporació que l’hagi concertat. 
 
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen  que  els  acords  de  les  entitats  locals  que  tinguin  per  objecte  l’habilitació  o 
suplement de crèdit  en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar  d’excepcional  
interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi 
poguessin  haver,  les  quals  es  resoldran  en  el  termini  de  8  dies  des  de  la  presentació,  
entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
 
2.6. L’article 22.2.e de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del  règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del règim local disposa que els 
acords de les corporacions locals  s’adopten com a regla general,  per  majoria simple dels 
membres presents.
 
2.8.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres,  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat  pressupostària  coherent  amb la  normativa 
europea.
 
2.9.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera  estableix  que l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels  pressupostos, 
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la  
Llei  18/2001,  de 12 de desembre,  d’Estabilitat  pressupostària  enuncia  que la  Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà 
amb caràcter independent.
 
2.11.  L’article  21  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el  
següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
 
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la  
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Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració 
d’un  pla  econòmic  financer  quan  les  modificacions  de  crèdit  estiguin  finançades  amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà 
determinar la seva procedència.
 
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple. 
 
2.15.  L’article 169 del  TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar  al  BOP i  al  tauler  
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició 
al  públic  no  es  presenten  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per  
resoldre-les.  Quan  la  modificació  estigui  aprovada  definitivament  caldrà  publicar  el 
pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
 
A  la  vista  del  dictamen  favorable  emes  per  la  Comissió  informativa  general  de  data  18 
d’octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la corporació l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2018 mitjançant la modalitat de 
 suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici d’acord amb 
el següent detall:
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Amortització de deute resultant de la distribució del superàvit de la liquidació  
2017.
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 2-011-91305 
Amortització  C. 
Catalunya 285

21.000,00€ 23.086,04€ 44.086,04€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent  de 
tresoreria per a 
despeses 
generals

1-87000  Romanent 
de  tresoreria  per  a 
despeses generals

0,00 € 23.086,04€ 23.086,04€
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Despesa 2: Subvenció cultural Agrupació Sardanística
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció  cultural 
(Agrupació 
Sardanística)

1.500,00€ 300,00€ 1.800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

15.000,00€ 300,00€ 14.700,00€

  
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Plataforma en Defensa de l’Ebre

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció Plataforma 
defensa de l’Ebre

0,00€ 250,00€ 250,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

14.700,00€ 250,00€ 14.450,00€

  
Despesa 2: Subvenció esportiva Club de Tennis

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 17-341-48900 
Subvenció  Esportiva 
(Club de Tennis)

0,00€ 800,00€ 800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
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 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

17-341-48900 
Subvenció esportiva 
(Tennis  Open 
Ribera)

800,00€ 800,00€ 0,00€

 
Despesa 3: Millores a l’abastament de la Urbanització La Verdeguera

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 10-161-60900 
Millores a 
l’abastament de la 
Urbanització La 
Verdaguera

0,00€ 45.466,00€ 45.466,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

6-1532-2300 
Càmeres vigilancia

13.000,00€ 3.307,25€ 9.692,75€

2 Nous  o  majors 
ingressos

10-76100  Diputació 
subvenció  PEXI 
millora  abastament 
La Verdaguera

0,00€ 42.158,75€ 42.158,75€

    45.466,00 €  

  
Segon.- Modificar les bases d’execució del pressupost 2018, en concret l’Annex 4 de 
subvencions a les entitats i el pla d’inversions en el sentit d’aquesta modificació. 
 
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.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció per fer 
les oportunes anotacions i assentaments.

 

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.
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