P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 26 de maig del 2020
Assumpte: Modificació de crèdit núm. 005/2020, en la modalitat d’extraordinari i per
suplement (distribució del superàvit 2019)
Núm. Expedient: 1627-0664/2020
Antecedents de fet
Únic.- El secretari-interventor i la tècnica d’intervenció emeten informe conjunt, el qual literalment
transcrit diu:
“INFORME CONJUNT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ núm. 039/2020, de 13 de maig
i INFORME D’INTERVENCIÓ núm. 006/2020, de 13 de maig
Assumpte: Modificació de crèdit núm. 005/2020, en la modalitat d’extraordinari i per
suplement (distribució del superàvit 2019)
Núm. Expedient: 1627-0664/2020
Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella i Iris Martorell Guivernau,
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
1. En data 8 de maig de 2020 l’Alcaldessa va aprovar la liquidació de l’exercici 2019, Decret
d’Alcaldia número 000063-2020.
2. De la liquidació de l’exercici es desprenen els següents indicadors:
a. Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.760.977,09 €.
b. Capacitat de finançament 195.096,71 €.
c. Rati de deute viu 27,16 %.
d. No hi ha despeses pendents d’aplicar a pressupost liquidades, però s’ha vist
incrementat durant l’exercici 2020 fins a un import de 72.698,29 €, a causa de
l’entrada de factures i/o liquidacions amb posterioritat al tancament.
3. El darrer període mig de pagament informat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
en data 30 d’abril de 2020 té un valor de 19,91 dies.
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 2019 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses
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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 2020, 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’òrgan 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
Primer.- Es compleixen els requisits de la Disposició Addicional Sisena, i l’import aplicable als
destins alternatius serà de 195.096,71 euros.
Segon.- L’import del superàvit de la liquidació afectat a la distribució és de 310.949,42 euros, del
qual es dedueixen els següents imports:

a. Per atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades, per la
quantitat de 72.698,29 euros.
b. AD finançades amb fons propis
c. No queden fonts per finançar inversions, sempre la vida útil d’aquesta sigui financerament
sostenible.
Tercer.- Indicar la lliure disposició per import de 1.249.684,13 euros, resultant de la resta del
romanent de tresoreria per despeses generals i les despeses pendents d’aplicar al pressupost
comptabilitzades i els romanents de crèdits incorporables de l’exercici 2019.
Quart.- S’informa favorablement a la distribució del superàvit.
No obstant això, la corporació decidirà allò que consideri oportú.”
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdit número 005/2020 amb la
modalitat d’extraordinari i per suplement de crèdit (distribució del superàvit 2019).
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
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Altes en aplicacions de despesa
Aplicació
pressupostària

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
ENLLUMENAT

58.000,00

11.233,08

69.233,08

B4 1721 2279910

TREBALLS FORESTALS

10.000,00

36.723,92

46.723,92

C1 231 4800800

AJUTS SOCIALS A FAMÍLIES I INSTRUCCIONS
SENSE FINALITAT DE LUCRE

49.410,00

50.000,00

99.410,00

C1 231 4790000

ALTRES AJUTS A EMPRESES I AUTÒNOMS

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

117.410,00

322.957,00

440.367,00

B3 165 2100000

L1 433 2269923
A2 920 6190300
B4-1721-480190

DESPESES DIVERSES DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I SOCIAL
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ
DÌNFRAESTRUCTURES I BÉNS D'ÚS GENERAL
CONVENI CCG SERVEIS MEDI AMBIENT I
LITORAL

El finançament d’aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec al següent
recurs:
Aplicació
pressupostària

Nom

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES
GENERALS

Consignació
inicial

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

0,00

322.957,00

322.957,00

0,00

322.957,00

322.957,00

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 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 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.
[document signat electrònicament]
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