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REF: 13/2015 

 

Bernat Calvo Català, secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,  

 

CERTIFICO: que el Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2015 , 
a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, va adoptar, entre d’altres, per 
majoria amb deu vots a favor dels regidors d’Ara Vilassar, la CUP i PSC i tres vots en 
contra dels regidors de CIU i PP, l’acord següent: 

“  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000133 

Moció presentada per: Equip de govern 

Relació de fets.  
1. De conformitat amb l’article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el cas que la liquidació pressupostària se 
situï en superàvit, aquest s’ha de destinar a reduir el nivell d’endeutament net, amb el 
límit del volum de l’endeutament si fos inferior al superàvit. 

S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema 
europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre 
procediment de dèficit excessiu, així el romanent de tresoreria per a despeses generals 
de signe positiu aflorat en la liquidació del pressupost de 2014 s’ha de destinar al 
sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i al compliment de les 
obligacions contractuals assumides. 

2. La Intervenció ha informat favorablement l'expedient relatiu a l’aprovació de la 
modificació de crèdits núm. 16 de 2015 del Pressupost en vigor, en la modalitat de 
crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent 
de tresoreria per a despeses generals aflorat en la liquidació del pressupost de 2014. 

3. La Tresoreria ha emès un informe en relació a les conseqüències que tindria sobre el 
termini de pagament a proveïdors, un o altre destí d'aquest superàvit. 

 

Fonaments de dret 
1. Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disposició Addicional Setzena 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. 

2. Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el 
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

3. Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sisena de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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4. L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. [La Disposició Derogatòria 
Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, 
de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats 
Locals, fet pel qual seguirà vigent en tot allò que no sigui contrària.] 

5. El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-95). 

6. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

7. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
acords següents: 

 

Proposta d’acord 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015 del Pressupost 

en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit 
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del 
qual és el següent: 

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI AFLORAT EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2014 667.504,53 

         INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

  Decret 20/2015 de 3 de febrer       258.594,35 

  Decret 20/2015 de 8 d'abril       13.847,03 

        

272.441,38 

PRESSUPOST DE DESPESES 

    PARTIDES QUE S’INCREMENTEN (1a. aplicació. Sanejament d'obligacions pendents d'aplicar al pressupost o equivalents) 

Any Org. Prog. Eco Cap. Denominació crèdit actual modificació crèdit definitiu 

15 03 92900 1300997 1 Retribucions sentències judicials 0,00 70.263,29 70.263,29 

15 03 92900 1300998 1 Altres remuneracions sentència judicial 0,00 53.638,39 53.638,39 

15 03 92900 1300999 1 Retribucions segons RDL 10/2015 0,00 50.000,00 50.000,00 

15 03 92900 1600093 1 SS Retribucions sentència judicial 0,00 8.657,16 8.657,16 

       

182.558,84 182.558,84 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

    PARTIDES QUE S’INCREMENTEN 

    Any Org. Econ.   Cap. Denominació crèdit actual modificació crèdit definitiu 
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15 1503 87000   8 Aplicació Romanent de tresoreria 272.441,38 182.558,84 455.000,22 

       

182.558,84 

 

         IMPORT DEL SUPERÀVIT DISPONIBLE PER A ALTRES DESTINACIONS     212.504,31 

2. Aplicar al pressupost vigent per a 2015 les obligacions pendents d’aplicar, o 
equivalents, enregistrades al concepte no pressupostari de Pagaments pendents 
d'aplicació, resultants de l'execució de diverses sentències judicials i normativa recent, 
per import de 182.558,84 euros. 

3. Destinar l'import diferencial de 212.504,31 euros al compliment del termini legal de 
pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla anual de tresoreria i reduir en 
conseqüència l’apel·lació a nou endeutament a curt termini. 

4. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, 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. 

 

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde. 

 

A Vilassar de Dalt,  

 Vist-i-plau 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 


		2015-10-27T11:40:14+0100
	#T#Secretari


		2015-10-29T13:13:51+0100
	#T#Alcalde-President




