P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E

Regidoria: Hisenda
Data sessió Ple: 27 de novembre de 2018
Assumpte:modificació de crèdit núm.020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017)
Núm. Expedient 1627-1156/2018
Antecedents de fet
Únic.- L’alcaldia ha emès la següent memòria, que es transcriu a continuació:
MEMÒRIA D’ALCALDIA

Regidoria: Hisenda
Data sessió Ple: 27 de novembre de 2018
Assumpte:modificació de crèdit núm.020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017)
Núm. Expedient 1627-1156/2018
Fets
1.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària tinguda de 30 de maig de 2017, va aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de la portada de camions cisterna d’aigua
potable durant l’any 2016 a la urbanització Plana Novella.
2.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària tinguda de 30 de maig de 2017, va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olivella i SOREA per a regular el pagament de la
portada de camions cisterna d’aigua potable durant l’any 2016 a la urbanització Plana Novella
(exp. 02.07.1374.03.17).
En aquest conveni es preveu el pagament de 291.755,01€ (IVA inclòs), i que es farà efectiu en
quatre pagaments de 72.938,75€ (IVA inclòs) entre els exercicis pressupostaris 2018 al 2021.
3.-El Decret d’Alcaldia núm. 153/2018, de 15 de juny, aprova la liquidació del pressupost 2017.
S’ha donat compte al Ple de la liquidació en la sessió ordinària de 26 de juny de 2018.
4.- D’acord amb les dades de l’endeutament de la Corporació, el préstec bancari amb el BBVA,
què és el crèdit amb l’interès més elevat, és de 1,982%, té un capital pendent de 100.005,04
Euros.
Anàlisi de la distribució del superàvit
Escau tramitar l’expedient de la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017. Es
considera adient cancel·lar la totalitat del deute amb SOREA així com l’abonament a la
Mancomunitat de la liquidació definitiva de les deixalleries de l’any 2017.
Prèviament a la distribució del superàvit, es creu necessari reservar una quantitat destinada a la
tresoreria municipal per import de 300.000,00 euros, per tal de donar compliment a les
obligacions contretes per l’entitat local durant l’exercici.
La diferència entre romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de
finançament és positiva per import 780.403,01 euros que determina l’import lliure del
Romanent de tresoreria despeses generals. No obstant això, cal tenir en compte que s’han
tramitat modificacions de crèdit a càrrec al romanent lliure per import de 299.828,84 euros.
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Actuacions a realitzar
Es proposa aplicar els imports a les diferents destinacions següents:
- Realitzar una modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec al Romanent Líquid de
Tresoreria a l’aplicació pressupostària A6.011.9130000 Amortització préstecs llarg termini, per
import de 100.005,04 euros, per amortitzar anticipadament en la seva totalitat, el crèdit de
l’entitat BBVA.
- Realitzar una modificació de crèdit per crèdit extraordinari per l’aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria, a l’aplicació pressupostària
A6.011.9130001 Amortització préstec llarg termini per import de 191.749,97 euros.

Fonaments de dret
PRIMER.- El secretari-interventor i la tècnica d’intervenció emeten informe conjunt, el qual
literalment transcrit diu:
“INFORME CONJUNT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ núm. 079/2018, de 16
d’octubre i INFORME D’INTERVENCIÓ núm. 023/2018, de 16 d’octubre
Assumpte:modificació de crèdit núm.020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017 i liquidació definitiva del cost real de
l’explotació de la deixalleria)
Expedient: 1627-1156/2018
Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivellai Marta Albareda Vivó,
tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria, emetem el següent informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, d’acord amb l’art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, així com la
base número 10 de les bases d’execució del pressupost prorrogat de l’Ajuntament per a 2018
Antecedents de fet
Primer.- El Decret d’Alcaldia núm. 153/2018, de 15 de juny, aprova la liquidació del pressupost
2017. S’ha donat compte al Ple de la liquidació en la sessió ordinària de 26 de juny de 2018.
De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.365.903,45 euros.
b)Estabilitat: 585.500,44 euros.
c)Rati de deute viu: 42,27%.
d)Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 euros.

El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
en data 31 de desembre de 2017 té un valor de 7,70 dies.
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Segon.- El 16 d’octubre de 2018 l’alcaldia emet una memòria sobre la modificació de crèdit
núm.020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (distribució del
superàvit 2017).
Fonaments de dret
PRIMER. Legislació aplicable:
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit
en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat
l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de
pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en
la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau,
despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament
sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2018, si
encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió
financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la Direcció
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de
tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids
disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació
de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la
reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa
Llei.
SEGON. Òrgan competent per a la tramitació de la modificació de crèdit i resolució dels
expedients
L’organ competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons els articles 22.2e)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i les bases número 6 i 10 d’execució del pressupost de la Corporació.

CONCLUSIONS
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Primer.- Informo favorablement la tramitació de l’expedient de la distribució del superàvit de la
liquidació de l’exercici 2017.
Segon.- Prèviament a la distribució del superàvit, es creu necessari reservar una quantitat
destinada a la tresoreria municipal per import de 300.000,00 euros, per tal de donar
compliment a les obligacions contretes per l’entitat local durant l’exercici.
La diferència entre romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de
finançament és positiva per import 780.403,01 euros que determina l’import lliure del
Romanent de tresoreria despeses generals. No obstant això, cal tenir en compte que s’han
tramitat modificacions de crèdit a càrrec al romanent lliure per import de 299.828,84 euros.
Superàvit de la liquidació afectat a la distribució

585.500,44

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost

0,00

AD finançades amb fons propis

0,00

Import a distribuir

585.500,44

L’import a distribuir de 585.500,44 euros es distribueix de la següent manera:

Import mínim de reducció d'endeutament

585.500,44

Import màxim d'Inversió financerament sostenible

0,00

Tercer.- Cal advertir que la previsió de la liquidació de l'exercici 2018 és de dèficit
definançament.
Noobstant això, la corporació decidirà allò que consideri oportú».

ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.020/2018 en la modalitat
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017).
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
Pressupost d’ingressos
Aplicació
pressupostària
87000

Nom
Romanent líquid de
tresoreria

Consignació
inicial
0,00

Proposta d’alta
291.755,01

Consignació
definitiva
291.755,01

Pressupost de despeses
Crèdit extraordinari i suplement i crèdit
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Aplicació
pressupostària

Nom
Amortització préstec
A6-011-9130000
a llarg termini
Amortització préstec
A6-011-9130001
a llarg termini

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

141.000,00

100.005,04

241.005,04

0,00

191.749,97

191.749,97

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes electrònic municipal, per un termini
de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions
davant del Ple. L’expedient es considera definitivament aprovat si durant el termini esmentat no
s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposa d’un termini d’un mes per resoldreles.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació pressupostària, publicar un anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i trametre’n còpia a la Direcció general de
l’administració local.
Quart.- Declarar el règim de recursos aplicable:
a.- Aprovació inicial
Aquesta resolució no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin convenients,
per tal que puguin ser considerades en la resolució que posi fi al procediment.
b.- Aprovació definitiva
Contra l’aprovació definitiva de la modificació de crèditdel pressupost, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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