Resolució de l’Alcaldia
EXP: 2018/756
PRP: 2018/730

Assumpte: EXPEDIENT 01/2018 D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT I
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
Vistes les provisions d’inici de l’expedient de MC 01/2017 per Incorporació de Romanent
de crèdit i generació de crèdit per ingressos.
Vist l’informe emès per la interventora, núm. 103/2018, de 07 de juny de 2018.
De conformitat amb el que disposa l’article 9 a 12 de les Bases d’execució del pressupost
per a l’any 2018 i els articles 35 a 38 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990, i considerant la
necessitat i urgència de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el Pressupost
municipal, per a la seva adequada atenció,
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 01/2018, per incorporació de Romanent de
crèdit, en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, de la següent forma:
-Incorporació de romanents de crèdit que afecta les aplicacions pressupostàries que a
continuació s’indiquen, pels imports que per a cadascuna d’elles s’especifica:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

330 1600 6190001

Clavagueram

675.000,00 €

320 9330 6220000

Construcció Nau

279.494,89 €

Els recursos que financien la incorporació de romanent són els següents:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

87000

Romanent
de
tresoreria
finançament general

amb

76104

Subvenció Diputació

500.000,00 €

91101

Préstec 2017

175.000,00 €

279.494,89 €

-Generació de crèdit que afecta les aplicacions pressupostàries que a continuació
s’indiquen, pels imports que per a cadascuna d’elles s’especifica:

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

120 4311 2269900

Altres despeses diverses

400 3110 2279901

Manteniment desfibrilladors

Modificació
10.999,93 €
2.500,00 €

Els recursos que financien la generació són els següents_
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

46100

Diputació

45099

Generalitat

Modificació
10.000,00 €
3.499,93 €

SEGON. – Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient 01/2018 d’Incorporació
de Romanent de crèdit i de generació de crèdit per ingressos.

Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.En dono fe: El secretari

JOSÉ MARIA BLANCO CIURANA, secretari de l'Ajuntament de la vila de Teià

CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 26 de juny de 2018, va
prendre, entre d’altres, l’acord que en la seva part expositiva i resolutòria,
seguidament es transcriu:
“”
2.2. PRP2018/791 Expedient MC 002/2018 de suplement de crèdits, crèdits
extraordinaris i transferències de crèdit
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2018, referent a l’aprovació de
l’expedient de suplement de crèdit 2/2018, que no ha estat dictaminada per la
Comissió Informativa corresponent, per haver estat elaborada amb posterioritat a la
realització de la sessió.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de de l’Alcaldia
de data 15 de juny de 2018, referent a l’aprovació de l’expedient de MC 02/2018, de
conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
Vist l’informe emès per la interventora, ref. 112/2018, de data 13 de juny de 2018, en
relació a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària núm.
MC/002/2018, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
A la vista de la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de
modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i generació de crèdits finançats
amb romanent de tresoreria per a despeses generals i de transferències de crèdits entre
aplicacions pressupostaries de diferent grup de programa, amb el següent contingut:
CREDITS EXTRAORDINARIS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

330 1532 6190000

Arranjament vies públiques

478.000,00 €

320 9330 6220000

Edificis i altres construccions

148.500,00 €

240 3420 6290000

Altres inversions noves associades al
funcionament operatiu del servei

195.000,00 €

250 4320 6250000

Panells informatius

20.000,00 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

87000

Romanent de tresoreria amb finançament
general

841.500,00 €

SUPLEMENTS DE CREDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

310 1711 6190001

Enjardinament rotondes

40.000,00 €

340 3360 6820000

Edificis i altres construccions

14.000,00 €

310 1711 6250000

Mobiliari

36.000,00 €

320 1610 6230000

Maquinaria, instal·lacions i utillatges

40.100,00 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria amb finançament
general

Modificació
130.100,00 €

TRANSFERENCIES DE CREDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

240 3420 6290000

Altres inversions noves associades al
funcionament operatiu del servei

210 3300 4890009

Conveni Dimonis Teia

Modificació
65.000,00 €
1.000,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

320 9330 6220000

Edificis i altres construccions

210 3300 4800000

Subvencions a entitas de cultura

Modificació
65.000,00 €
1.000,00 €

D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, la
interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes
Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
- Bases d’execució del pressupost, exercici 2016, articles 9 a 12.
SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177
TRLHL, els suplements de crèdits són “aquelles modificacions del Pressupost de despeses

en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i determinada que no
es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual el crèdit previst resulta
insuficient.”
TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de les
especialitats contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits extraordinaris i
els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun o alguns dels
següents recursos:
a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...]
b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en
algun concepte del pressupost corrent
c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent
no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.”
En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant la
baixa en altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei, i amb romanent
líquid de tresoreria.
QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran
incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans
competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents
programes.
2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la
mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-la,
havent d’acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
posposar-la a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit
no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en que
estigui establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els
previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat llevat que
aquells tinguin caràcter finalista.
[...]
3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel
President a l’aprovació del Ple de la Corporació.
En el cas de l’expedient que ens ocupa, la memòria justificativa acredita de manera suficient
el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar, així com la inexistència de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica a nivell de vinculació.
CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements de
crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix:

“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix exercici en què
s’autoritzin.
2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els
articles 20 i 22.
3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciósadministratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23.
4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa
anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius sense perjudici
de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. Aquestes reclamacions
s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva presentació, entenent-se
denegades de no notificar-se la resolució a l’interessat dins d’aquest termini”.
SISÈ.- La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten
les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc d'estabilitat
pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò previst en els
articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a l’Interventor
municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que s'incorporarà als
previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà els càlculs efectuats i
els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. No obstant això, l’article
177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, de
manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és preceptiu per les altres
modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la Intervenció General de l’estat, en
resposta a reiterades consultes del Col·legi de Secretaris i Interventors d’Administració
Local, ha sostingut que les obligacions d’informació trimestral sobre execució pressupostària
previstes a l’article 16 de l’Ordre EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar
informe per cada modificació pressupostària.
SETÈ.- El Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga per al 2018 el destí
del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es
modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.
“En relació amb el destí del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponents a
l’any 2017 es prorroga per al 2018 l’aplicació de les regles contingudes en la disposició
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, pel que s’haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març”
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en redacció donada per la
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic:
“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es
destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir el
nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos
inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute.
[..]
3. A efectes d’allò previst en aquest article s’entén per superàvit la capacitat de
finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a

efectes del procediment de dèficit excessiu tal i com es defineix en la normativa europea.”
El precepte transcrit ha necessitat d’aclariment per part del Ministeri, aclariment que s’ha
realitzat mitjançant l’addició de la Disposició addicional sisena (regles especials per al destí
del superàvit pressupostari) en l’esmentada LOEPSF, mitjançant la Llei orgànica 9/2013, de
20 de desembre.
“1. Serà d’aplicació el disposat en els apartats següents d’aquesta disposició addicional a
les Corporacions Locals en les que es donin aquestes dues circumstàncies::
a) Compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes
Locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
b) Que presentin en el exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una
vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que s’instrumenten
en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei.
2. Durant l’any 2014, a efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit
pressupostari, es tindrà en compte el següent:
a) Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en
comptabilitat nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals
a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31 de
desembre de l’exercici anterior en el compte de proveïdors per operacions pendents
d’aplicar al pressupost”, o equivalents en termes establerts en la normativa comptable i
pressupostària que resulta de l’aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a
tancament de l’exercici anterior.
b) En el cas de que, ateses les obligacions dites en la lletra a) anterior, l’impost senyalat
en la lletra a) anterior es mantingués amb signe positiu i la Corporació Local optés a
l’aplicació de l’establert en la lletra c) següent, s’haurà de destinar, com a mínim, el
percentatge d’aquest saldo a amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents
que sigui necessari per a que la Corporació Local no caigui en dèficit en termes de
comptabilitat nacional de l’exercici 2014.
c) Si complert el previst en les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo
positiu de l’import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destina a finançar inversions
sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A
aquests efectes la llei determinarà tant els requisits formals com els paràmetres que
permetin qualificar una inversió com financerament sostenible, pel que es valorarà
especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg termini.
Per aplicar el previst en el paràgraf anterior, a més a més serà necessari que el període
mig de pagament a proveïdors de la Corporació Local, d’acord amb les dades publicades,
no superi el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat.
3. Excepcionalment, les Corporacions Locals que en l’exercici 2013 compleixin amb el
previst en l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que
a més a més en l’exercici 2014 compleixin amb el previst en l’apartat 1, podran aplicar en
l’any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria
per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012, conforme a les regles
contingudes en l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de
govern.
4. L’import de la despesa realitzada d’acord amb el previst en els apartats dos i tres
d’aquesta disposició no es considerarà com a despesa computable a efectes de
l’aplicació de la regla de despesa definida en l’article 12.

5. En relació amb els exercicis posteriors al 2014, mitjançant Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat es podrà habilitar, atenent a la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini
d’aplicació previst en aquest article.”
Pel que fa a la modificació pressupostària emprada de transferència de crèdit l’article 40,
apartat 1r, del RD 500/1990, la defineix com “aquella modificació del pressupost de
despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputa l’import total o
parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.”
VUITÈ.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases d’execució
del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan competent per
autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple de la corporació per
aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció [actualment i segons
classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte quan afectin a crèdits de
personal. L’article 12 BEP 2016 estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les
transferències de crèdit que no siguin competència del Ple.
Tractant-se d’una transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despesa, cal
entendre que l’òrgan competent és el Ple.
NOVÈ.- Les disminucions de crèdits amb les quals es proposa finançar les transferències no
estan afectades per limitacions previstes en l'article 41 RD 500/1990, de 20 d'abril, que
estableix que aquestes modificacions:
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com
conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats.
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
DESÈ.- Que consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén
traspassar.
CONCLUSIONS
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient de
modificació número 002/2018, sota la modalitat de suplement de crèdits i crèdits
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències
de crèdits entre partides.

“”
El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de

membres que composen la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i de set
regidors que pertanyen als grups municipal Cat+ERC i PDeCAT i el vot en contra
dels cinc regidors del grup municipal GT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/002/2018 de
suplement de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit finançat amb

romanent de tresoreria per a despeses generals i de transferència de crèdits entre
aplicacions pressupostàries de diferent grup de programa, de la següent forma:

CREDITS EXTRAORDINARIS
Partides que incrementen:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

330 1532 6190000 Arranjament vies públiques
320 9330 6220000 Edificis i altres construccions
Altres inversions noves associades
240 3420 6290000
funcionament operatiu del servei
250 4320 6250000 Panells informatius
Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

478.000,00 €
148.500,00 €
al

195.000,00 €
20.000,00 €

DESCRIPCIÓ

Modificació

Romanent de tresoreria amb finançament
general

841.500,00 €

SUPLEMENTS DE CREDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

310 1711 6190001 Enjardinament rotondes

40.000,00 €

340 3360 6820000 Edificis i altres construccions

14.000,00 €

310 1711 6250000 Mobiliari

36.000,00 €

320 1610 6230000 Maquinaria, instal·lacions i utillatges

40.100,00 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ

Modificació

Romanent de tresoreria amb finançament
general

130.100,00 €

TRANSFERENCIES DE CREDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Altres inversions noves associades
funcionament operatiu del servei
210 3300 4890009 Conveni Dimonis Teia
240 3420 6290000

Modificació
al

65.000,00 €
1.000,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

320 9330 6220000 Edificis i altres construccions

Modificació
65.000,00 €

210 3300 4800000 Subvencions a entitas de cultura

1.000,00 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC/002/2018, de suplement de crèdits, crèdits
extraordinaris i transferències de crèdit, sigui exposat al públic durant el termini de
quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/002/2018 de suplement de
crèdits, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
“”

I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa l'art. 206 del
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació
de l'acta de la sessió.

TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari

/Vist i plau: L’alcalde

JOSÉ MARIA BLANCO CIURANA, secretari de l'Ajuntament de la vila de Teià

CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el passat dia 19 de juliol de
2018, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“”
2.1.1. PRP2018/916 Expedient 003/2018 de suplement de crèdit i crèdit

extraordinari finançats amb romanent de tresoreria
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de juliol de 2018, referent a
l’aprovació de l’expedient 003/2018 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançats amb romanent de tresoreria.
Vist l’informe emès per la interventora, ref. 137/2018, de data 11 de juliol de 2018,
en relació a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària núm.
MC/003/2018, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
A la vista de la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de
modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançats
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, amb el següent contingut:
SUPLEMENTS DE CREDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

100/9200/2219900
101/9200/2220100
101/9200/2269900
110/1330/2279900
120/4300/2269900
130/4910/2260200
160/9200/2030000
210/3332/2279900
210/3380/2269900
250/9240/2279900

DESCRIPCIÓ

Altres subministraments
Subscripcions
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres despeses diverses
Publicitat i propaganda
Arrendament de maquinaria i
utillatge
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals

Modificació

104,07 €
156,77 €
659,67 €
1.518,67 €
423,89 €
143,35 €
407,85 €
3.368,64 €
3.926,51 €
70,00 €

300/4410/2279900
310/1720/2279900
310/1700/2279900
310/1720/4650000
320/1532/2211100
320/1532/2210400
320/1610/2100000
320/1623/2279901
320/1650/2100000
320/1713/2279900
320/9330/2120000
320/9330/2279900
400/3110/4800000
410/2311/2279900
410/2313/2279900
420/2312/2269900
430/3230/2279900
440/3320/2260900

Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Consell Comarcal del Maresme
Subministraments de recanvis de
maquinària, utillatge i elements de
transport
Vestuari
Conservació xarxa sanejament
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals.(Consorci
tract.res
Infraestructures i béns naturals
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Edificis i altres construccions
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
DANA
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals
Altres despeses diverses

8.738,71 €
394,21 €
4.162,40 €
830,80 €
1.559,92 €
2.371,00 €
193,60 €
11.401,18 €
527,29 €
7.522,05 €
7.533,71 €
20.586,25 €
1.175,00 €
2.266,40 €
857,63 €
291,14 €
756,00 €
190,00 €
82.136,71 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Romanent
general

87000

de

tresoreria

amb

Modificació
finançament

82.136,71 €

Credits extraordinaris
APLICACIÓ
150 1320 2700000

DESCRIPCIÓ
Despeses imprevistes

Modificació

20.946,04 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

87000

Romanent
general

de

tresoreria

amb

finançament

20.946,04 €

D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, la
interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent:
INFORME

PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), article 177.
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en
matèria de pressupostos, articles 35 a 38.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la
seva aplicació a les entitats locals.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
Bases d’execució del pressupost, exercici 2016, articles 9 a 12.

SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177
TRLHL, els suplements de crèdits són “aquelles modificacions del Pressupost de despeses
en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i determinada que no
es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual el crèdit previst resulta
insuficient.”
TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de les
especialitats contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits extraordinaris i
els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun o alguns dels
següents recursos:
a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...]
b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost corrent
c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no
compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.”
En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant la baixa en
altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei, i amb romanent líquid de
tresoreria.

QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran
incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans
competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents
programes.
2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la
mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les
partides pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançarla, havent d’acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
posposar-la a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit
no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en que
estigui establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els
previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat llevat que
aquells tinguin caràcter finalista.
[...]
3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel
President a l’aprovació del Ple de la Corporació.
En el cas de l’expedient que ens ocupa, la memòria justificativa acredita de manera suficient
el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar, així com la inexistència de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica a nivell de vinculació.
CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements de
crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix:
“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix exercici en què
s’autoritzin.
2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els
articles 20 i 22.
3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciósadministratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23.
4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa
anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius sense perjudici
de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. Aquestes reclamacions
s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva presentació, entenent-se
denegades de no notificar-se la resolució a l’interessat dins d’aquest termini”.
SISÈ.- La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten
les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc d'estabilitat
pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò previst en els
articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a l’Interventor
municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que s'incorporarà als
previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà els càlculs efectuats i
els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. No obstant això, l’article
177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, de
manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és preceptiu per les altres
modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la Intervenció General de l’estat, en
resposta a reiterades consultes del Col·legi de Secretaris i Interventors d’Administració
Local, ha sostingut que les obligacions d’informació trimestral sobre execució pressupostària
previstes a l’article 16 de l’Ordre EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar
informe per cada modificació pressupostària.
CONCLUSIONS

En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient de
modificació número 003/2018, sota la modalitat de suplement de crèdits i crèdits
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències
de crèdits entre partides.

“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/003/2018 de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria, de la
següent forma:
SUPLEMENTS DE CREDIT
Partides que incrementen
APLICACIÓ

100/9200/2219900
101/9200/2220100
101/9200/2269900
110/1330/2279900
120/4300/2269900
130/4910/2260200
160/9200/2030000
210/3332/2279900
210/3380/2269900
250/9240/2279900
300/4410/2279900
310/1720/2279900
310/1700/2279900
310/1720/4650000
320/1532/2211100
320/1532/2210400
320/1610/2100000

DESCRIPCIÓ

Altres subministraments
Subscripcions
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres despeses diverses
Publicitat i propaganda
Arrendament de maquinaria i
utillatge
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Consell Comarcal del Maresme
Subministraments de recanvis
de maquinària, utillatge i
elements de transport
Vestuari
Conservació xarxa sanejament

Modificació

104,07 €
156,77 €
659,67 €
1.518,67 €
423,89 €
143,35 €
407,85 €
3.368,64 €
3.926,51 €
70,00 €
8.738,71 €
394,21 €
4.162,40 €
830,80 €
1.559,92 €
2.371,00 €
193,60 €

320/1623/2279901
320/1650/2100000
320/1713/2279900
320/9330/2120000
320/9330/2279900
400/3110/4800000
410/2311/2279900
410/2313/2279900
420/2312/2269900
430/3230/2279900
440/3320/2260900

Altres treballs realitzats per
altres empreses i
professionals.(Consorci tract.
res
Infraestructures i béns naturals
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Edificis i altres construccions
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
DANA
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres despeses diverses

11.401,18 €
527,29 €
7.522,05 €
7.533,71 €
20.586,25 €
1.175,00 €
2.266,40 €
857,63 €
291,14 €
756,00 €
190,00 €
82.136,71 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria amb finançament
general

87000

Modificació

82.136,71 €

Crèdits
extraordinaris
APLICACIÓ
150 1320 2700000

DESCRIPCIÓ
Despeses imprevistes

Modificació

20.946,04 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria amb finançament
general

Modificació

20.946,04 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC/003/2018, de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari sigui exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la

província, podent els interessats
reclamacions que estimin oportunes.

examinar

l’expedient

i presentar les

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/003/2018 de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari.
“”
I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa l'art. 206 del
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació
de l'acta de la sessió.
Teià, a data de signatura electrònica
El secretari

/Vist i plau: L’alcalde

JOSÉ MARIA BLANCO CIURANA, secretari de l'Ajuntament de la vila de Teià

CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el passat dia 25
d'octubre de 2018, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“”
2.1 . PRP2018/1274 Modificació de crèdit núm. 05/2018 de suplement de crèdit
finançat amb romanent de tresoreria
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 2018/1274, de data 19 d’octubre 2018, referent
a l’aprovació de la Modificació de cedit núm. 05/2018, que no ha estat dictaminada
per la Comissió Informativa corresponent, per haver estat elaborada amb
posterioritat a la seva realització.
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“Vull fer una puntualització perquè la proposta té uns errors de forma en respecte al meu
informe. En el meu informe, a la taula, en l’apartat de transferències de crèdit quan es parla
de les partides que s’incrementen, a la taula, ho acabem de comentar amb el regidor Sr.
Abel Ballesteros, perquè és un error que hi ha a la proposta d’Alcaldia, allà on diu “partides
que incrementen”, al tercer supòsit per valor de 20.000 euros, on diu la partida 320
3380203000, hauria de ser la 320 1532 210000 i el concepte en lloc de ser lloguer de
maquinària i utillatge hauria de ser: Infraestructures i béns naturals – (carrers i camins). La
raó és perquè aquesta és una partida en la que incorporem des del fons de contingència per
les afectacions als carrers i camins deguts als aiguats. Això és un error perquè a l’informe
que venia de la regidoria ja constaven aquests conceptes.
I a les partides que disminueixen, si anem al segon concepte, no és la partida 210 1532
210000 Infraestructures i béns naturals, aquesta havia d’haver anat a dalt. És la partida 160
9290 500 Fons de contingència.
Aquestes modificacions s’han de dur a terme perquè la proposta és incorrecte.
Dit això explico el que motiva el suplement de crèdit. Respon fonamentalment a dos
conceptes, que són treballs professionals desenvolupats anteriorment abans d’aquest
exercici però que les factures han arribat ara. Llavors en aquest sentit procedeix la
incorporació de romanent, un és per motius jurídics i l’altre és de treballs realitzats per
empreses i professionals. El tercer concepte és el conveni de Cal Marquès, aquí el que
passa és que hem detectat que per alguna raó que desconeixem el 2016 no es va abonar
l’import corresponent al conveni i això ho estem rectificant ara. Tots els altres anys estem al
corrent, però en aquest cas hem detectat això i ho rectifiquem, com és un cost d’exercicis
anteriors li fem la incorporació de romanent.
En les transferències de crèdit això no incrementem de romanent sinó que el que fem és
treure de partides que estan millor per anar a partides que ho necessiten, el primer concepte
és altres despeses diverses de la partida d’Esports perquè a l’hora d’elaborar el pressupost
una línia de 8000 euros es va perdre i per tant volem rectificar això i ho traiem d’altres
partides que estan més a baix. La partida de Cultura, lloguer maquinària i utillatges,

correspon a la carpa, que això és un cost addicional que hem decidit que creiem que mereix
la pena, la carpa que hi haurà per la Festa Major que s’instal·larà al pàrquing de Can
Bruguera, aquesta té un cost addicional, creiem que és convenient i ho podem derivar
d’altres partides i la tercera que Infraestructures i Béns naturals que procedirà del fons de
contingència. “

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia
núm. 2018/1274, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
**
PRP2018/1274 Modificació de crèdit núm. 05/2018 de suplement de crèdit finançat amb
romanent de tresoreria

Vist l’informe emès per la Interventora municipal ref. 199/2018, de 18 d’octubre, en
relació a la tramitació de l’expedient de suplement de crèdits i transferències de
crèdits núm. 05/2018, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”A la vista de la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de
modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals i de transferències de crèdits entre aplicacions
pressupostaries de diferent grup de programa, amb el següent contingut:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
101 9200 2260400 Juridics, contenciosos
Altres treballs realitzats per empreses i
130 4910 2279900
professionals
121 2410 4620000 Conveni Cal Marquès

Modificació
31.702,00 €
8.910,00 €
4.500,00 €
45.112,00

Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria amb finançament
general

Modificació
45.222,20 €
45.222,20

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
240 3400 2269900 Altres despeses diverses
320 3380 2030000 Lloguer maquinària i utillatges
320 3380 2030000 Lloguer maquinària i utillatges

Modificació
8.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
38.000,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
160 0110 3100000 Interessos
Infraestructures i béns naturals - (Carrers i
320 1532 210000
camins)

Modificació
18.000,00 €
20.000,00 €
38.000,00 €

D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, la
interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177.
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes
Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Bases d’execució del pressupost, exercici 2018, articles 9 a 12.

SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177
TRLHL, els suplements de crèdits són “aquelles modificacions del Pressupost de despeses
en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i determinada que no
es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual el crèdit previst resulta
insuficient.”
TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de les
especialitats contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits extraordinaris i
els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun o alguns dels
següents recursos:
a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...]
b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en
algun concepte del pressupost corrent
c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent
no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.”
En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant la
baixa en altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei, i amb romanent
líquid de tresoreria.
QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran
incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans
competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents
programes.

2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la
mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-la,
havent d’acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
posposar-la a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit
no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en que
estigui establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els
previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat llevat que
aquells tinguin caràcter finalista.
[...]
3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel
President a l’aprovació del Ple de la Corporació.
En el cas de l’expedient que ens ocupa, la memòria justificativa acredita de manera suficient
el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar, així com la inexistència de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica a nivell de vinculació.
CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements de
crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix:
“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix exercici en què
s’autoritzin.
2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els
articles 20 i 22.
3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciósadministratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23.
4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa
anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius sense perjudici
de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. Aquestes reclamacions
s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva presentació, entenent-se
denegades de no notificar-se la resolució a l’interessat dins d’aquest termini”.
SISÈ.- La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten
les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc d'estabilitat
pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò previst en els
articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a l’Interventor
municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que s'incorporarà als
previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà els càlculs efectuats i
els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. No obstant això, l’article
177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, de
manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és preceptiu per les altres

modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la Intervenció General de l’estat, en
resposta a reiterades consultes del Col·legi de Secretaris i Interventors d’Administració
Local, ha sostingut que les obligacions d’informació trimestral sobre execució pressupostària
previstes a l’article 16 de l’Ordre EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar
informe per cada modificació pressupostària.
SETÈ.- Pel que fa a la modificació pressupostària emprada de transferència de crèdit l’article
40, apartat 1r, del RD 500/1990, la defineix com “aquella modificació del pressupost de
despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputa l’import total o
parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.”
VUITÈ.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases d’execució
del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan competent per
autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple de la corporació per
aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció [actualment i segons
classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte quan afectin a crèdits de
personal. L’article 12 BEP 2018 estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les
transferències de crèdit que no siguin competència del Ple.
Tractant-se d’una transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despesa, cal
entendre que l’òrgan competent és el Ple.
NOVÈ.- Les disminucions de crèdits amb les quals es proposa finançar les transferències no
estan afectades per limitacions previstes en l'article 41 RD 500/1990, de 20 d'abril, que
estableix que aquestes modificacions:
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com
conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats.
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
DESÈ.- Que consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén
traspassar.
CONCLUSIONS
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient de
modificació número 005/2018, sota la modalitat de suplement de crèdits finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències de crèdits entre partides.

“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/05/2018, de
suplement de crèdits i transferències de crèdits de la següent forma:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

101 9200 2260400

Jurídics, contenciosos

31.702,00 €

130 4910 2279900

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

8.910,00 €

121 2410 4620000

Conveni Cal Marquès

4.500,00 €

45.112,00
Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria amb finançament general

Modificació
45.222,20 €

45.222,20
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

240 3400 2269900

Altres despeses diverses

8.000,00 €

320 3380 2030000

Lloguer maquinària i utillatges

10.000,00 €

320 1532 210000

Infraestructures i béns naturals (carrers i camins)

20.000,00 €

38.000,00 €
Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

160 0110 3100000

Interessos

18.000,00 €

160 9290 500

Fons de contingència

20.000,00 €

38.000,00 €
SEGON.- Que l’expedient núm. MC05/2018, de suplement de crèdits i transferències
de crèdits sigui exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant
anunci públic en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província, podent els
interessats examinar i presentar les reclamacions que estimin pertinents.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC05/2018, de suplement de crèdits
i transferències de crèdits.
“”
I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa l'art. 206 del
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació
de l'acta de la sessió.
TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari /Vist i plau: L’alcalde

Resolució de l’Alcaldia
Exp. 2018/1705
PROP: 2018/1606
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 008/2018 DE
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS I TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 008/2018, de generació de crèdit per
ingressos.
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 008/2018, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 263/2018, de 20 de desembre 2018 .
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018 i
els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la necessitat i
urgència de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el Pressupost municipal
per a la seva adequada atenció.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 008/2018, de generació de crèdit per ingressos
en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ
450 2316 2269900

DESCRIPCIÓ
Altres despeses diverses

Modificació
1.485,00

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

46100

DESCRIPCIÓ

Subvencio Diputacio Cooperació

Modificació

1.485,00

SEGON.- Aprovar l’expedient de MC núm. 008/2018, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, de la següent
forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

130 4910 2260200

Publicitat i propaganda

10.000,00

101 9200 2260400

Jurídics, contenciosos ….

7.000,00

210 3380 2269900

Altres despeses diverses -FestaMajor

7.600,00

121 2410 4620000

Conveni Cal Marque`s -+ Enlaira’t

1.000,00

Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

150 9200 1600000

Seguretat Social

17.000,00

150 3300 1600000

Seguretat Social

7.600,00

120 4300 2269900

Altres despeses diverses

1.000,00

TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 008/2018, de
generació de crèdit per ingressos i de transferència d’aplicacions pressupostàries.

Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.En dono fe: El secretari

Resolució de l’Alcaldia
Exp. 2018/1651

ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 007/2018 DE
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS, INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 07/2018, de generació de crèdit per
ingressos.
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 07/2018, de incorporació de
romanents de crèdits.
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 07/2018, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 252/2018, de 12 de desembre.
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a
l’any 2018 i els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la
necessitat i urgència de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el
Pressupost municipal per a la seva adequada atenció.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 07/2018, de generació de crèdit per
ingressos en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
420 2312 2269901 Altres despeses diverses
250 9240 2279900 Altres treballs realitzats per professionals
430 3231 6220000 Arranjament Escola El Cim

Modificació
5.862,80
4.072,00
12.000,00

Partides d'ingrés
APLICACIÓ
46100
76100

Modificació
9.934,80
12.000,00

DESCRIPCIÓ
Subvencio Diputacio
Subvenció Diputació de Barcelona

SEGON.- Aprovar l’expedient de MC núm. 07/2018, de incorporació de romanents
de crèdits del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

320 1532 6190000

Arranjament vies públiques

17.190,88 €

240 3421 6320000

Piscina municipal

10.776,27 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

Romanent de tresoreria amb finançament
general

87000

27.967,15 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de MC núm. 07/2018, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018,
de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ
240 3420 6230000
240 3400 2279900
410 2311 2279900
150 9200 2269900

DESCRIPCIÓ
Maquinària,
instal·lacions
utillatges
Treballs
realitzats
per
professionals
Treballs
realitzats
per
professionals
Altres despeses diverses

Modificació
tècniques

i

empreses

i

empreses

i

3.845,00 €
8.542,33 €
10.000,00 €
5.000,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

240 3410 4800000

Subvencions entitats

3.845,00 €

150 3400 1600000

Seguretat Social

8.542,33 €

150 2310 1600000

Seguretat Social

10.000,00 €

150 9200 1600000

Seguretat Social

5.000,00 €

TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 07/2018, de
generació de crèdit per ingressos i de transferència d’aplicacions pressupostàries.
Teià, a data de signatura electrònica
L’alcalde.En dono fe: El secretari

esolució de l’Alcaldia
Exp. 2018/1007

ASSUMPTE:
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 004/2018 DE
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 04/2018, de generació de crèdit per ingressos.
Vist l’informe de la interventora núm. 147/2018, de 25 de juliol.
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018 i
els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la necessitat i urgència
de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el Pressupost municipal per a la
seva adequada atenció.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 04/2018, de generació de crèdit per ingresos en
el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 20187, de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

340 3360 6820000

Museïtzació i restauració (obra civil)Cella Vinària

24.773,85

200 3372 2269900

Altres despeses diverses

8.469,58

430 3200 2269900

Altres despeses diverses

1717,00

120 4311 2269900

Altres Despeses diverses

11.993,00

120 4300 2269900

Altres despeses diverses

1.500,00

48.453,43
Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

46100

Subv. Diputació Catàleg serveis 2018

17.186,58

75080

Subvenció Osic

24.773,85

34901

Preu Públic

3.493,00

47000

Aportacions particulars

3.000,00

48.453,43
SEGON.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient
generació de crèdit per ingressos.
Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.En dono fe: El secretari

MC 04/2018, de

Resolució de l’Alcaldia
Exp. 2018/1538

ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 006/2018 DE
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 06/2018, de generació de crèdit per
ingressos.
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 06/2018, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 217/2018, de 6 de novembre.
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a
l’any 2018 i els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la
necessitat i urgència de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el
Pressupost municipal per a la seva adequada atenció.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 06/2018, de generació de crèdit per
ingressos en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

210 3383 2269900

Altres despeses diverses

420 2312 2269901
250 9240 2279900

Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per professionals

Modificació
1.000,00

5.862,80
4.072,00

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

470000

D'empreses

46100

Subvencio Diputacio Salut

Modificació
1.000,00

9.934,80

SEGON.- Aprovar l’expedient de MC núm. 06/2018, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018,
de la següent forma:

Partides que incrementen
APLICACIÓ
110 1320 6230000

DESCRIPCIÓ
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatges

Modificació
11.400,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ
150 1320 1600000

DESCRIPCIÓ
Seguretat Social

Modificació
11.400,00 €

TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 06/2018, de
generació de crèdit per ingressos i de transferència d’aplicacions pressupostàries.
Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.En dono fe: El secretari

