Ref. Exp.: 19/2019/SQSEC
Certificat d’acord de Ple
HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/04/2019, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:
ANTECEDENTS
1. Mitjançant l’expedient 17/2019/SQSEC s’ha tramitat el Reconeixement extrajudicial
de crèdits 1/2019 per import de 53.604,52 euros.
Per donar cobertura a la tramitació d’aquest expedient, s’han de suplementar les
partides pressupostàries afectades per la imputació de les despeses mitjançant
l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb la
relació següent:
Partida
3020/3300/2269900
3020/3380/2279900
3040/3321/2400000
3020/3380/2260900
5001/1720/2279900
5002/1720/2269900
5002/1720/2270002
5002/1720/2279900
5012/1650/2130000
5014/1600/2100000
5016/9204/2120000

Denominació
Drets d'autor
Sonorització actes populars
Programa d'activitats biblioteca
Festes majors
Actuacions de prevenció
Despeses medi ambient
Contracte neteja espais naturals
Control d'animals i zoonosi
Contracte mant. Enll. públic, semàfors
Treballs manteniment clavegueram
Cons. i manteniment edificis i les seves instal.

Import
5.740,66 €
1.655,28 €
726,00 €
900,00 €
950,00 €
605,00 €
8.000,34 €
3.502,80 €
21.408,35 €
6.827,70 €
3.288,39 €

Total

53.604,52 €

2. Transferència de crèdits:
La Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local, ha sol·licitat la transferència
de crèdit entre partides i justifica aquesta necessitat a la mateixa:
- Transferència negativa:
1500/2410/4650000

-

Conveni col. cartes serveis CCVO

6.000,00 €

Transferència positiva:

1501/4300/2260600
1501/4312/4800001

Formació persones i empreses
Conveni treball i formació CCVO

2.000,00 €
4.000,00 €

3. L’interventor municipal ha emès informe núm. 40/2019.

FONAMENTS DE DRET
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Normativa, entre d’altra:
-

A)

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.
Articles 35 i següents del Reial Decret 500/1990.
Articles 9 i 11 de les Bases d’execució del Pressupost.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Suplement de crèdit per donar cobertura
reconeixement extrajudicial de crèdit

les

despeses

objecte

de

I Previsió legal
1. Segons l’article 177 del TRLRHL i el Reial Decret 500/90, quan s’hagi de realitzar
alguna despesa que no es pugui ajornar fins l’exercici següent i no existeixi crèdit
al pressupost o sigui insuficient el consignat, es podrà incoar expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, respectivament.
Aquesta circumstància ha de quedar acreditada a l’expedient.
2. D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, aquesta modificació ha de complir amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. L’esmentada modificació ha de ser aprovada pel Ple i s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
II Finançament
1. El mateix article 177 del TRLRHL especifica que els suplements de crèdit podran
ser finançats mitjançant Romanent líquid de Tresoreria, nous o majors ingressos i
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses no compromeses.
Mitjançant el decret 20181118 de Economia de 25 de març de 2019 es va aprovar
la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 amb un Romanent de Tresoreria per
a despeses generals de 3.479.819,06 euros.
Sobre aquests romanents, però, tal com ja es va manifestar amb motiu de l’emissió
de l’informe d’Intervenció que acompanya aquesta Liquidació, s’havien de fer una
sèrie d’ajustaments, entre els quals figurava la necessitat de donar cobertura a les
despeses englobades al compte 413 “Creditors per obligacions pendents d’aplicar
al pressupost”, amb un saldo de 387.807,91 euros que incloïa els 76.953,02 euros
del punt 1 dels antecedents.
2. El finançament mitjançant Romanent líquid de Tresoreria va quedar afectat per
l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera, doncs el seu article 32 obliga a que l’eventual superàvit de la liquidació
pressupostària es destini genèricament a reduir l’endeutament net. S’ha d’entendre
que l’endeutament net no només està integrat pel deute bancari sinó també pel
deute comercial, dins del qual lògicament s’ha de considerar les factures pendents
d’aplicar al pressupost.
Malgrat l’ambigüitat del concepte superàvit, d’acord amb els pronunciaments del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, és opinió majoritària que la seva
traducció es trobaria al concepte de capacitat de finançament en termes del
Sistema Europeu de Comptes. Aquesta capacitat es va xifrar amb motiu de la
Liquidació en 769.707,81 euros.
B)

Transferència de crèdits
L’article 11 de les BEP estableixen que l’expedient de transferència de crèdit es
tramitarà quan s’hagi de realitzar una despesa per a la qual no hi ha crèdit suficient
i es pugui fer front minorant el crèdit d’altres aplicacions pressupostàries amb
diferent vinculació jurídica.
En tractar-se de transferència entre diferents àrees de despesa, correspon al Ple la
seva aprovació, amb compliment de les normes d'informació, reclamació i publicitat
de l’article 169 TRLRHL.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 3/2019 de suplement de crèdit finançat
amb Romanents de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2018 i transferència
de crèdits següent:
1. Suplement de crèdit per donar cobertura a les despeses objecte de Reconeixement
extrajudicial de crèdits de l’exercici 2018:
Ingressos
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals
Total ----------------------------------------

53.604,52 €
53.604,52 €

Despeses
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Partida

Denominació

Import

3020/3300/2269900

Drets d'autor

5.740,66 €

3020/3380/2279900

Sonorització actes populars

1.655,28 €

3040/3321/2400000

Programa d'activitats biblioteca

726,00 €

3020/3380/2260900

Festes majors

900,00 €

5001/1720/2279900

Actuacions de prevenció

950,00 €

5002/1720/2269900

Despeses medi ambient

605,00 €

5002/1720/2270002

Contracte neteja espais naturals

8.000,34 €

5002/1720/2279900

Control d'animals i zoonosi

3.502,80 €

5012/1650/2130000

Contracte mant. Enll. públic, semàfors ...

5014/1600/2100000

Treballs manteniment clavegueram

6.827,70 €

5016/9204/2120000

Cons. i manteniment edificis i les seves instal.

3.288,39 €

Total

21.408,35 €

53.604,52 €

2. Transferència de crèdits:
- Transferència negativa:
1500/2410/4650000 Conveni col. cartes serveis CCVO
Total ----------------------------------------

6.000,00 €
6.000,00 €

- Transferència positiva:
1501/4300/2260600 Formació persones i empreses
1501/4312/4800001 Conveni treball i formació CCVO
Total ----------------------------------------

2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €

Propu_Fin
I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
La secretaria,

L'alcaldessa

Helena Muñoz Amorós

Elisabeth Oliveras i Jorba
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