P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 30 d’abril del 2019
Assumpte:modificació de crèdit 002/2019 en la modalitat de transferència de crèdit
Núm. Expedient 1627-0497/2019
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 prorrogat pel 2019, es proposa la següent modificació pressupostària.
Segon.- El Servei Gestor ha formulat la proposta de modificació de crèdit pressupostària per
l’aprovació de diversos convenis del 2019 amb el consell comarcal de Garraf en les àrees de
Serveis socials, Ocupació, Gent gran i Joventut.
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. 023/2019, I INFORME
D’INTERVENCIÓ núm. 003/2019, de 9 d’abril
Assumpte: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 002/2019, modalitat transferència de crèdit
Núm. Expedient:1627-0497/2019
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) i Iris Martorell
Guivernau, tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria, emetem el següent informe:
Caràcter de l’informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, d’acord amb l’art. 4.1.b 3er 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 10.3.d) de les bases d’execució del pressupost
general de l’Ajuntament per a 2017 prorrogat pel 2019.
Antecedents de fet
S’efectua sol·licitud de la regidoria corresponent per realitzar una transferència de crèdit entre
partides de despesa del pressupost prorrogat pel 2019.
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 2019.
- Article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
- Articles 22.2.e) y 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.
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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 resoldreles.
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, ja que correspon
en la seva totalitat a conveni interadministratius o aportacions on la consignació pressupostària
existent es insuficient per aplicar la totalitat de la despesa compromesa per la corporació en les
aplicacions pressupostàries següents:








C1.231.4650800 Consell Comarcal, conveni habitatge: s’incrementa l’aplicació per poder
reconèixer les obligacions reconegudes amb el Consell comarcal, d’acord amb el
conveni 2019.
M1.241.4650400 Consell comarcal, RMI i programa treball i formació, s’incrementa
l’aplicació pressupostària per ajustar a la despesa de 2019 del Conveni.
F1.231.4650100 Consell comarcal, FEDER 2014-2020 envelliment i dependència,
s’incrementa l’aplicació per poder fer front les despeses que generen el Conveni amb el
Consell, d’acord amb el Conveni 2019.
K1.337.4650200 Consell comarcal, conveni Traca: s’incrementa l’aplicació
pressupostària per ajustar a la despesa de 2019 del Conveni.
M1.241.4610200 a diputacions, consell o cabildos insulars, ocupació (prospecció
ocupacionals CCGarraf), s’augmenta l’aplicació pressupostària per cobrir les despeses
de l’any 2019, segons Conveni.

S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense pertorbació del
servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 5.618,96 €
Aplicació
pressupostària

Nom

A COMARQUES, CONSELL
A2-920-4650700 COMARCAL, FEDER REDACCIÓ
PROJECTE PECT
ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELL
CA-231-4650900
COMARCAL

Consignació Proposta de Consignació
inicial
baixa
definitiva
2.300,00

1.776,59

523,41

110.356,37

3.842,37

106.514,00

112.656,37

5.618,96

107.037,41

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 5.618,96 €
Aplicació
pressupostària
C1-231-4650800
M1-241-4650400

F1-231-4650100
K1-337-4650200
M1-241-4610200

Nom
HABITATGE, CONSELL
COMARCAL
CONSELL COMARCAL, RMI I
PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ
CONSELL COMARCAL, FEDER
2014-2020 ENVELLIMENT I
DEPENDENCIA
CONSELL COMARCAL TRACA
A DIPUTACIONS, CONSELL O
CABILDOS INSULARS, OCUPACIÓ
(PROSPECCIÓ OCUPACIONAL
CCGARRAF)

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

1.100,00

1.105,84

2.205,84

7.000,00

2.944,00

9.944,00

2.329,25

670,75

3.000,00

6.396,00

416,52

6.812,52

415,00

481,85

896,85

17.240,25

5.618,96

22.859,21

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.
— 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.

Conclusions
Per tot això, s’informa favorablement sobre la modificació de crèdit 002/2019 del pressupost
prorrogat pel 2019 mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions pressupostària del
pressupost de despeses del 2019”
SEGON.-L’atribució per a dictar aquest acord correspon al Ple d’acord amb l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 53.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 002/2019 del Pressupost
en vigor en la modalitat de transferència de crèdit.
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 5.618,96 €
Aplicació
pressupostària

Nom

A COMARQUES, CONSELL
A2-920-4650700 COMARCAL, FEDER REDACCIÓ
PROJECTE PECT
ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELL
CA-231-4650900
COMARCAL

Consignació Proposta de Consignació
inicial
baixa
definitiva
2.300,00

1.776,59

523,41

110.356,37

3.842,37

106.514,00

112.656,37

5.618,96

107.037,41

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 5.618,96 €
Aplicació
pressupostària
C1-231-4650800
M1-241-4650400

F1-231-4650100
K1-337-4650200
M1-241-4610200

Nom
HABITATGE, CONSELL
COMARCAL
CONSELL COMARCAL, RMI I
PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ
CONSELL COMARCAL, FEDER
2014-2020 ENVELLIMENT I
DEPENDENCIA
CONSELL COMARCAL TRACA
A DIPUTACIONS, CONSELL O
CABILDOS INSULARS, OCUPACIÓ
(PROSPECCIÓ OCUPACIONAL
CCGARRAF)

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

1.100,00

1.105,84

2.205,84

7.000,00

2.944,00

9.944,00

2.329,25

670,75

3.000,00

6.396,00

416,52

6.812,52

415,00

481,85

896,85

17.240,25

5.618,96

22.859,21

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 considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.
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 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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