INFORME D’INTERVENCIÓ 477/2020
EXP. 2020/3813
ASSUMPTE: Modificació de pressupost número 25/20 mitjançant crèdit extraordinari.
Rubén Bustamante Iglesias, Interventor accidental de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, d’acord amb el
que disposa l’article 4.1.b.2n del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent
INFORME:
1. Legislació aplicable
-

Articles 169, 170 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
Article 22.2.e) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Bases d'Execució del Pressupost

-

2. Respecte la modalitat de modificació de crèdit:
D'acord amb els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 35 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i no
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable l'existent, el
president de la Corporació ordenarà la incoació d'un expedient de crèdit extraordinari, en el primer
cas, o de suplement de crèdit en el segon.
Pel que fa als recursos per finançar la modificació pretesa serà el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals que, d’acord amb les dades aprovades amb la liquidació del pressupost de 2019
per Decret d’Alcaldia de data 12 de juny de 2020, ascendeix a 8.172.074,28 €.
D’aquesta xifra, 2.234.101,72 € ja han servit per finançar les modificacions número 4, 7, 8, 10, 16, 17 i
24 i s’utilitzaran 1.020.949,83 € pel finançament de la que és objecte el present informe. Per tant, el
romanent líquid de tresoreria disponible resultant serà de 4.917.022,73 €
Les aplicacions pressupostàries on s’imputaran les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici
vinent, d'acord amb la documentació presentada, i per les que no existeix crèdit en el Pressupost
vigent són les que es detallen a continuació:
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Aplicació
Org Prog. Eco.
.
40

1532

61901

40

1532

61903

40

1532

61909

50

1535

62200

50

1534

63500

20 9330
40 3331
51 1621
TOTAL

63200
63200
62400

Denominació
ALTRES INVR.REPOSICIÓ TALÚS POSTERIOR EDIF. 59
C/ J. ANSELM CLAVE
ALTRES INVR.REPOSICIÓ TALÚS POSTERIOR AL
COSTAT OEST PL. MOLÍ DE MAR
ALTRES INVR. REPOSICIÓ FORMACIÓ MUR CONTENCIÓ
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA I SERV.
MUNICIPALS
REPOSICIÓ DE MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERV.
MUNICIPALS
INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI CASA CONSISTORIAL
INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI CALISAY
INVERSIÓ NOVA EN VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS
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Import
134.629,22
113.666,01
190.109,35
131.010,59
16.843,90
18.733,10
90.552,66
325.405,00
1.020.949,83

Finançament:
Aplicació
Denominació
Org.
Eco.
21
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TOTAL

Import
1.020.949,83
1.020.949,83

3. En quant a la verificació del compliment de la resta de requisits legals es duu a terme a
través del següent estat de comprovació:
REQUISITS

COMPLEIX

1. A la proposta s'acompanya una memòria acreditativa dels mitjans o recursos que han
de finançar el crèdit extraordinari i el suplement de crèdit.

Sí

2. A la proposta s'acompanya una memòria acreditativa del caràcter específic i
determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la fins exercicis
posteriors.

Sí

3. A la proposta s'acompanya una memòria acreditativa de la inexistència a 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 a l'aplicació
pressupostària corresponent, en el cas de suplement de crèdit.

Sí

La inexistència o insuficiència es verificarà al nivell en què s'hagi establert la vinculació
jurídica.
4. En quant a l’òrgan competent i tramitació
La competència per aprovar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit correspon al Ple de
l'Ajuntament amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos d'acord amb allò
establert a l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 37 i 38 del Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril.
Atès que no es preveu cap quòrum especial per l'aprovació d'aquests expedients de modificació de
crèdit serà suficient amb la majoria simple dels vots a favor (art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local).
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L'expedient aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament s'ha d'exposar al públic per un termini de
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats poden presentar les reclamacions que considerin
adients.
Si durant el període de temps esmentat no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, la modificació
de crèdit es considerarà aprovada definitivament, i altrament, haurà de resoldre el Ple de l'Ajuntament
en el termini d'un mes, a comptar des de l'acabament de l'exposició pública.
CONCLUSIONS
S’informa favorablement l’aprovació de la modificació de crèdit 25/2020 una vegada considerada la
supressió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 acordada pel Consell de Ministres de 6
d’octubre de 2020 i pel Congrés dels Diputats en sessió de data 20 d’octubre de 2020. Davant
d’aquesta situació, doncs, no és aplicable temporalment la regla 32 de la LOEPSF, ni
conseqüentment la disposició addicional sisena de la citada norma, en quant al destí del superàvit
pressupostari al 2020.
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Igualment, es posa de manifest que es mantenen les obligacions de subministrament d’informació
derivades de la Ordre HAP/2105/2012 i, per tant, trimestralment aquesta intervenció haurà d’informar,
entre d’altres, sobre l’execució del pressupost, les modificacions que s’hagin aprovat així com les
previstes i la seva incidència en la estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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L’Interventor,
Rubén Bustamante Iglesias
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