Ref. Exp.: 47/2019/SQSEC
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 28/11/2019, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Primer.- Mitjançant providència d’alcaldia s’ha disposat l’inici d’expedient per la
modificació pressupostària número 13, amb l’objecte de reduir l’endeutament net de
l’Ajuntament a càrrec del romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de
l’exercici 2018.
Segon.- Atès que l’import màxim per poder disposar l’objecte plantejat en aquest encàrrec
s’ha determinat en 769.707,81 euros, xifra coincident amb la capacitat financera en termes
d’estabilitat pressupostària, la qual ha estat calculada d’acord amb el sistema europeu de
comptes amb la liquidació del pressupost 2018.
Tercer.- Vista la proposta d’amortització anticipada recollida en l’informe conjunt de la
intervenció i tresoreria municipal

FONAMENTS DE DRET
1. Segons l’article 177 del text refós de la Llei RHL 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.
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El mateix article 177 del text refós de la Llei RHL especifica que aquests crèdits
extraordinaris i 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.
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. Així mateix, l’article 32
d’aquesta mateixa Llei estableix que el superàvit pressupostari es podrà destinar a
reduir l’endeutament net, per tant la proposta és finançar la modificació plantejada
a càrrec del Romanent líquid de Tresoreria.
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.
4. L’article 9 de les bases d’execució del pressupost també preveuen la modificació
per suplement de crèdit, sense que aquesta regulació aporti cap element o tràmit
addicional al previst a la pròpia Llei d’Hisendes Locals i el Reglament que el
desenvolupa.
5. Respecte les operacions que es pretenen cancel·lar anticipadament, també s’ha de
considerar el propis contractes de préstec que es van firmar en el moment en que
es va formalitzar les diferents operacions. En aquest sentit, s’ha constatat que en
totes les operacions es preveu la cancel·lació anticipada i que aquesta no
comporta cap cost afegit.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària de suplement de crèdit de les següents
aplicacions pressupostàries, les quals es financen amb aplicació del romanent de
tresoreria per despeses generals:
Aplicacions que s’incrementen
4001/0111/9110011
4001/0113/9110013

Amortització préstec CPEN20101
Amortització préstec CPEN20102

82.569,65 euros
4.776,48 euros
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4001/0110/9110016
4001/0110/9110004

Amortització préstec BBVA 56677
396.939,50 euros
Amortització préstec Banc Sabadell 646396-16 285.422,18 euros

Conceptes que s’incrementen
8700

Romanent per despeses generals

769.707,81 euros

Segon.- Aprovar i autoritzar, una cop aquesta modificació esdevingui aprovada
definitivament, la cancel·lacions anticipades projectades en el punt primer.

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,

CPISR-1 C Pedro Antonio Gallego
Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/11/2019 a les 15:16:22

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/11/2019 a les 20:05:21
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