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.022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit
(liquidació definitiva del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any 2017)
Núm. Expedient 1627-1315/2018
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.022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit
(liquidació definitiva del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any 2017)
Núm. Expedient 1627-1315/2018
Fets
1.- La Comissió de govern de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en la sessió ordinària tinguda el
25 de gener de 2018 va aprovar la liquidació definitiva de les deixalleries de l’any 2017, en què
resulta una diferència negativa entre les quotes facturades i el cost real del servei per un import
de 14.129,64€.
2.- 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.
3.- El Ple de la corporació aprovarà en la seva sessió de data 27 de novembre de 2018, la
distribució del superàvit 2017, i 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.

Actuacions a realitzar
Es proposa realitzar una modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec al romanent
de tresoreria, a l’aplicació pressupostària B4.943.4631000 Mancomunitat Penedès Garraf
Deixalleria per import de 14.129,54 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. 091/2018, de 20 de
novembre i INFORME D’INTERVENCIÓ núm. 029/2018, de 20 de novembre
Assumpte:modificació de crèdit núm.022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit
(liquidació definitiva del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any 2017)
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Expedient: 1627-1315/2018
Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella i 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 6 i 10 de les bases d’execució del pressupost prorrogat de l’Ajuntament per a 2018
Antecedents de fet
1. La Comissió de govern de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en la sessió ordinària tinguda el
25 de gener de 2018 va aprovar la liquidació definitiva de les deixalleries de l’any 2017, en
què resulta una diferència negativa entre les quotes facturades i el cost real del servei per
un import de 14.129,64€.
2. El 20 d’octubre de 2018 l’alcaldia emet una memòria sobre la modificació de crèdit núm.
022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit (liquidació definitiva del cost real de
l’explotació de la deixalleria de l’any 2017).
3. L’alcaldessa ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit
mitjançant un suplement de crèdit en l’aplicació pressupostària B4.943.46310000
Mancomunitat Penedès Garraf deixalleria per import de 14.129,64 € finançat mitjançant
Romanent líquid de tresoreria per despeses generals.
4. Per 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.
5. El Ple de la Corporació de data 27 de novembre de 2018, s’aprovarà la distribució del
superàvit del 2017. Com a resultat de la distribució del superàvit 2017, existeix

Fonaments jurídics
PRIMER. Legislació aplicable:
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
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.
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.
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.
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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.

Consideracions
Un cop realitzat l’expedient de la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017, 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. El saldo
disponible és suficient per a finançar la modificació de crèdit en curs.

CONCLUSIONS
Primer.- Informo favorablement la tramitació de l’expedient de modificació de crèdit número
022/2018, modalitat suplement de crèdit, en la següent aplicació pressupostària:
Despesa: Liquidació definitiva del cost real de l’explotació de les deixalleries de l’any 2017
Aplicació
pressupostària
B4.943.4631000

Descripció

Import suplement
de crèdit

Mancomunitat Penedès Garraf
Deixalleria

Crèdit definitius

14.129,64€

82.173,47€

El finançament de la despesa serà el següent:
Tipus de finançament
Romanent Líquid Tresoreria

Aplicació
pressupostària
87000

Import
finançament
14.129,64€

Previsions
definitives
313.958,48€

No obstant això, la corporació decidirà allò que consideri oportú».

ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 022/2018 en la modalitat
de suplement de crèdit (liquidació definitiva del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any
2017).
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
Pressupost d’ingressos
Aplicació
pressupostària Nom
Romanent líquid de
87000
tresoreria

Consignació
inicial
0,00

Modificació
crèdit
299.828,84

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

14.129,64 313.958,48
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Pressupost de despeses
Suplement i crèdit
Aplicació
pressupostària

Nom
Mancomunitat
B4-943-4631000 Penedès
Garraf
Deixalleria

Consignació
inicial
68.043,83

Proposta d’alta

14.129,64

Consignació
definitiva
82.173,47

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 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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