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 novembrede 2018
Assumpte:modificació de crèdit núm.021/2018 en la modalitat de transferència de crèdit
Núm. Expedient 1627-1291/2018
Antecedents de fet
Primer.- Per poder atendre la despesa que no pot demorar-se fins l’exercici següent, la
consignaciópressupostària existent es insuficient en diverses aplicacions de despesa del
pressupost vigent del 2017, es proposa la següent modificació pressupostària.
Segon.- D’acord l’informe de l’enginyer assessor, el carrer Cranc i el carrer teixó no disposen
d’enllumenat exterior i el trànsit de vehicles i de vianants per aquest carrers s’ha incrementat
considerablement i hi ha un problema greu de seguretat vial. L’empresa SECE es l’adjudicatària
del servei de manteniment de l’enllumenat exterior del municipi d’Olivella.
Tercer.-D’acord l’informe de l’enginyer assessor, el camp de futbol és una de les instal·lacions a
on és molt probable que es produeixi la necessitat d’utilització d’un equip desfibril·lador extern
automàtic (DEA), i es considera necessari la seva adquisició.
Quart.- D’acord l’informe de la dinamitzadora sociocultural, en data 4 d’octubre de 2018 via
correu electrònic de la cap d’àrea de serveis socials i salut del Consell Comarcal del Garraf fent
una valoració de la situació del SAD dependència. En aquest document s’explica que durant el
primer trimestre de l’any 2018 s’ha rebut sol·licitud de gairebé 200 persones per a realitzar
Acord PIA o modificacions de l’Acord PIA. Les valoracions que s’han derivat han estat
susceptible de rebre atenció domiciliària degut a les seves patologies. Conseqüentment, les
factures emeses des del Consell Comarcal del Garraf a l’Ajuntament d’Olivella han augmentat.
Aquest correu electrònic també anomena una llista d’espera de PIA de 145 expedients, i es
preveu que majoritàriament siguin considerats G1. Aquestes consideracions provoquen que el
pressupost del servei SAD de dependència augmenti un 50%. Les previsions rebudes per part
del Consell Comarcal del Garraf estimen una despesa anual del SAD dependència de 30.000€.
el major nombre de places que habilitem.

Fonaments de dret
PRIMER.- El secretari-interventor i la tècnica d’intervenció emeten informe conjunt, el qual
literalment transcrit diu:
«INFORME CONJUNT DE SECRETÀRIA NÚM. 090 I D’INTERVENCIÓ NÚM 028, de 20
de novembre

Assumpte: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 021/2018 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DEL FONS
DEL CONTINGÈNCIA PER PRESSUPOST PRORROGAT 2018.
Núm. Expedient: 1627-1291/2018

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari interventor de l’Ajuntament d’Olivella, d’acord amb el
que estableix l’article 4 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
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i Marta Albareda Vivó, tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria de l’Ajuntament
d’Olivella, emetem el següent
Caràcter de l’informe: preceptiu, d’acord amb l’art. 4.1.b 2n del Reial decret 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional, així com la base número 7.4 de les bases
d’execució del pressupost general de l’Ajuntament prorrogat pel 2018.

Antecedents de fet
S’efectua proposta de les regidories corresponents per realitzar transferències de crèdit
entre partides de despesa del pressupost vigent:
1. B3.165.6230000: Obres enllumenat C/Cranc: el carrer Cranc i el carrer teixó no
disposen d’enllumenat exterior i el trànsit de vehicles i de vianants per aquest
carrers s’ha incrementat considerablement i hi ha un problema greu de seguretat
vial. L’empresa SECE es l’adjudicatària del servei de manteniment de l’enllumenat
exterior del municipi d’Olivella.
2. A2.312.6230000: Adquisició desfibril·ladors: el camp de futbol és una de les
instal·lacions a on és molt probable que es produeixi la necessitat d’utilització d’un
equip desfibril·lador extern automàtic (DEA), i es considera necessari la seva
adquisició.

3. C1.231.4651000: Consell Comarcal transport aliments i compliment llei
dependència: el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament
d’Olivella per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes
de serveis socials per a l’any 2018 recull en la fitxa 1 (transcric literal):
“El Consell Comarcal del Garraf disposa de dues treballadores socials encarregades
d’elaborar i fer el seguiment dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) de les
persones incloses en la Llei de la Dependència.
Per les persones que necessitin el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD Dependència),
el Consell Comarcal del Garraf té signat un conveni de col·laboració amb el Consorci
de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú perquè es presti aquest servei, i,
en casos concrets, la mateixa treballadora familiar dels serveis socials d’atenció
primària que tenim al municipi.
El cost d’aquests serveis els haurà d’assumir l’Ajuntament d’Olivella en les
proporcions que marca la Llei de la Dependència, tal com s’esmenta en el punt 5
d’aquest conveni.”
Des del Consell Comarcal, s’informa, en data 4 d’octubre de 2018 via correu
electrònic de la cap d’àrea de serveis socials i salut del Consell Comarcal del Garraf
fent una valoració de la situació del SAD dependència. En aquest document
s’explica que durant el primer trimestre de l’any 2018 s’ha rebut sol·licitud de
gairebé 200 persones per a realitzar Acord PIA o modificacions de l’Acord PIA. Les
valoracions que s’han derivat han estat susceptible de rebre atenció domiciliària
degut a les seves patologies. Conseqüentment, les factures emeses des del Consell
Comarcal del Garraf a l’Ajuntament d’Olivella han augmentat. Aquest correu
electrònic també anomena una llista d’espera de PIA de 145 expedients, i es preveu
que majoritàriament siguin considerats G1. Aquestes consideracions provoquen que
el pressupost del servei SAD de dependència augmenti un 50%. Les previsions
rebudes per part del Consell Comarcal del Garraf estimen una despesa anual del
SAD dependència de 30.000€.
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Legislació aplicable
- Articles 172, 173, 179, 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei d’Hisendes Locals.
- Articles 40, 41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Base 7 i 10 de les Bases d’execució del pressupost prorrogat pel 2018.
- Article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Articles 22.2.e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 179 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, les entitats locals han
de regular, en les bases d’execució del pressupost, el règim de transferències i establir,
en cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les. En qualsevol cas, l’aprovació de les
transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa correspon al Ple de la
corporació, tret que les baixes i les altes afectin crèdits de personal. D’acord amb
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’acord
per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres presents.
En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de
publicar al BOP i al tauler d’anuncis en el termini de quinze dies perquè els interessats
el puguin examinar i formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si en el termini esmentat no es presenten reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar, resumit per capítols, al
BOP i al tauler d'anuncis.
Les modificacions pressupostàries que ha d’aprovar el Ple han de seguir les normes
sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169,
170 i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Consideracions
Per poder atendre la despesa que no pot demorar-se fins l’exercici següent, la
consignació pressupostària existent es insuficient o no existeix en les aplicacions de
despesa següents
1. B3.165.6230000: obres enllumenat C/Cranc, es crea l’aplicació pressupostària, ja que
d’acord amb l’informe tècnic de l’enginyer assessor, el carrer Cranc i el carrer teixó no
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

disposen d’enllumenat exterior i el trànsit de vehicles i de vianants per aquest carrers
s’ha incrementat considerablement i hi ha un problema greu de seguretat vial.
2. A2.312.6230000: aparells desfibril.ladors:d’acord amb l’informe de l’enginyer assessor,
el camp de futbol és una de les instal·lacions a on és molt probable que es produeixi la
necessitat d’utilització d’un equip desfibril·lador extern automàtic (DEA), i es considera
necessari la seva adquisició.
3. C1.231.4651000: Consell comarcal, transport d’aliments i compliment llei dependència,
s’incrementa l’aplicació pressupostària, ja que d’acord l’informe de la dinamitzadora
sociocultural, en data 4 d’octubre de 2018 via correu electrònic de la cap d’àrea de
serveis socials i salut del Consell Comarcal del Garraf fent una valoració de la situació
del SAD dependència. En aquest document s’explica que durant el primer trimestre de
l’any 2018 s’ha rebut sol·licitud de gairebé 200 persones per a realitzar Acord PIA o
modificacions de l’Acord PIA. Les valoracions que s’han derivat han estat susceptible de
rebre atenció domiciliària degut a les seves patologies. Conseqüentment, les factures
emeses des del Consell Comarcal del Garraf a l’Ajuntament d’Olivella han augmentat.
Aquest correu electrònic també anomena una llista d’espera de PIA de 145 expedients, i
es preveu que majoritàriament siguin considerats G1. Aquestes consideracions
provoquen que el pressupost del servei SAD de dependència augmenti un 50%. Les
previsions rebudes per part del Consell Comarcal del Garraf estimen una despesa anual
del SAD dependència de 30.000€. el major nombre de places que habilitem.
Així mateix és convenient aplicar la totalitat del romanent del fons de contingència
d’enguany i per això és necessari vehicular-ho a través d’una modificació
pressupostària.

Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 21.300,00 €
Aplicació
pressupostària
Nom
A6.929.5000000 Fons contingència

Consignació
inicial
21.300,00

Proposta de
baixa
-21.300,00

Consignació
definitiva
0,00

Total baixes de crèdits: 21.300,00€

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 21.300,00 €
Aplicació
Consignació
Nom
pressupostària
inicial
B3.165.6230000 Obres enllumenat C/Cranc
0,00
A2.312.6230000 Adquisició desfibril·ladors
0,00
Consell comarcal, transport
C1.231.4651000 aliments i compliment llei
15.100,00
dependència

Proposta
Consignació
d’alta
definitiva
7.760,75
7.760.75
1.659,49
1.659,49
11.879,76

26.979,76

Total altes de crèdits: 21.300,00€
Les transferències de crèdit de qualsevol classe, tal i com estableix l’article 180 del Text
Refós de la llei d’hisendes locals i en l’article 41 del Reial Decret 500/1990 en matèria
pressupostària, estaran subjectes a les següents limitacions:
— Les transferències proposades tenen diferent nivell de vinculació jurídica i no afecten
els crèdits ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
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— Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, com a resultat de transferències anteriors.
— No hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que es proposa
minorar, que impedeixi aquesta modificació.
Conclusió
Per tot això, s’informa favorablement sobre la modificació de crèdit 021/2018 del
pressupost prorrogat pel 2018 mitjançant transferència de crèdit entre partides de
despeses del pressupost vigent.
No obstant, la Corporació decidirà allò que consideri més oportú».

ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 021/2018 en la modalitat
de transferència de crèdit:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 21.300,00 €
Aplicació
pressupostària
A6.929.5000000

Nom
Fons contingència

Consignació
Proposta de
inicial
baixa
21.300,00
-21.300,00

Consignació
definitiva
0,00

Total baixes de crèdits: 21.300,00€

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 21.300,00 €
Aplicació
pressupostària
B3.165.6230000
A2.312.6230000
C1.231.4651000

Consignació
inicial
Obres enllumenat C/Cranc
0,00
Adquisició desfibril·ladors
0,00
Consell
comarcal,
transport
aliments
i
15.100,00
compliment
llei
dependència
Nom

Proposta
d’alta
7.760,75
1.659,49

Consignació
definitiva
7.760.75
1.659,49

11.879,76

26.979,76

Total altes de crèdits: 21.300,00€
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.
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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 crèdit del 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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