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 003/2019 en la modalitat de crèdit extraordinari
Núm. Expedient 1627-0498/2019
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 l’àrea
d’ocupació.
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. 025/2019, I INFORME
D’INTERVENCIÓ núm. 004/2019, de 9 d’abril
Assumpte: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 003/2019, modalitat de crèdit extraordinari
Núm. Expedient:1627-0498/2019
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:
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:
 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 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
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.
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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.
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.
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.
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.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals. [La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no
deroga expressament el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, fet pel qual seguirà vigent en tot
allò que no sigui contrària.]
El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals (SEC-95).
L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura de pressupostos
de les entitats locals.

Fonaments de dret:
L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons els articles 22.2.e)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
D’acord amb l’article 177 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, són d’aplicació als expedients de
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels Pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
Per tant, l’aprovació inicial d’aquest expedient s’exposarà al públic, amb anunci previ en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats els podran examinar i presentar reclamacions segons l’article 170 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.
Així mateix, definitivament aprovat, l’expedient s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Corporació, si
n’hi ha, i, resumit per capítols, en el de la Província de Barcelona.
Un cop aprovat, d’acord amb l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, cal remetre a l’administració estatal i catalana còpia o extracte de l’Acord
plenari d’aprovació d’aquests expedients, tindran coneixement de la seva adopció per la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, d’acord amb l’article 64 de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, podran sol·licitar ampliació de la informació remesa en compliment de
l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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:


M1.241.4651100 Consell comarcal, conveni referent juvenil, es crearia aquesta nova
aplicació pressupostària per ajustar la despesa de 2019, fruit de la signatura d’un nou
conveni amb el Consell Comarcal del Garraf.

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:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 566,37 €
Aplicació
pressupostària

Nom

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

Consignació
Baixes
inicial
anteriors

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

2.300,00

1.776,59

523,41

0,00

110.356,37

3.842,37

42,96

106.471,04

112.656,37

5.618,96

566,37

106.471,04

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 566,37 €
Aplicació
pressupostària
M1-241-4651100

Nom
CONSELL COMARCAL, CONVENI
REFERENT JUVENIL

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

0,00

566,37

566,37

0,00

566,37

566,37

Conclusions
Per tot això, s’informa favorablement sobre la modificació de crèdit 003/2019 del pressupost
prorrogat pel 2019 mitjançant crèditextraordinarientre aplicacions pressupostàries 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. 003/2019 del Pressupost
en vigor en la modalitat decrèdit extraordinari.
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 566,37 €
Aplicació
pressupostària

Nom

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

Consignació
Baixes
inicial
anteriors

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

2.300,00

1.776,59

523,41

0,00

110.356,37

3.842,37

42,96

106.471,04

112.656,37

5.618,96

566,37

106.471,04

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 566,37 €
Aplicació
pressupostària
M1-241-4651100

Nom
CONSELL COMARCAL, CONVENI
REFERENT JUVENIL

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

0,00

566,37

566,37

0,00

566,37

566,37

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.
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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