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Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2018/2943
Aprovació, modificació i prorroga del 
Pressupost

 

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Que el Ple en sessió del dia 26 d’abril de 2018, va adoptar, entre altres, l'acord 
següent:
 

PUNT 3er.- 2018/2943
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 2018 
NÚM. 1

VIST l’expedient iniciat per resolució de l’alcaldia de data 12/04/2018, per a dur a 
terme la Modificació de Crèdits núm. 1 al Pressupost 2018, arran de les noves 
necessitats econòmiques a afrontar per part de l’Ajuntament sorgides posteriorment al 
moment de la confecció i aprovació del vigent Pressupost 2018, que han estat 
motivades bàsicament, d’una banda, per la necessitat d’atendre determinades 
despeses d’inversions, que es poden afrontar amb càrrec al romanent de tresoreria 
resultant de la Liquidació del Pressupost de 2017 i, d’altra banda, per altres necessitats 
de caràcter ordinari, que poden ser finançades amb càrrec a interessos.

ATÈS l'informe favorable emès en data 12/03/2018 per l’interventor municipal, on 
consta que la liquidació del pressupost 2017 aprovada per resolució de l’alcaldia de 
12/03/2018 aboca un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, per part 
de l’alcaldia i de l’àrea de serveis territorials se sol·licita la utilització parcial d’aquest 
romanent per a fer front a les despeses esmentades.

ATÈS, així mateix, l'informe emès en data 16/04/2017 per l’interventor municipal, 
favorable a l’actual modificació de crèdits.

ATÈS el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Règim 
Interior del dia 18/04/2018.

ATÈS el que disposen els següents fonaments legals:

 Arts. 172 i ss. 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, sobre modificacions 
de crèdit i òrgan competent per a l’aprovació, que és el Ple.
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 Arts. 9.2.d), 20 i 34 i següents del Reial Decret 500/1.990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa la llei citada, sobre modificacions de crèdit.

 Bases d’execució del vigent pressupost: bases 9 i següents, sobre regulació de 
les modificacions de crèdit en tots els supòsits i sobre la competència per a 
l’aprovació que és del Ple de l’Ajuntament, i base 24.2. sobre el fet de que les 
subvencions nominatives han d’estar consignades e el pressupost o en 
modificacions de crèdit. 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local: art. 22.2.e), 
sobre l’òrgan competent per a l’aprovació, que és el Ple (sense exigir-se 
quòrum especial).

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor emesos pels regidors i 
per les regidores dels grups municipals d’ERC-AM, PSC-CP, MOVEM-E, CSPOT, CiU, 
dues abstencions emeses pels regidors del grup municipal de C’s i vuit vots en contra 
emesos pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP,

A C O R D A :

Primer.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 1 al vigent Pressupost de 
2018, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de 
tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la Liquidació del Pressupost 
2017 i diverses transferències de crèdits, d’acord amb el detall que s’especifica a 
continuació:

a) Aplicacions pressupostàries suplement de crèdit:

23 9200 62600 EQUIPS INFORMÀTICS 30.000,00

23 9200 62900 MATERIAL INVENTARIABLE 50.500,00

31 9200 61900 INFRAESTRUCTURA / ESPAIS VERDS 3.890.000,00
31 9200 62200 EQUIPAMENTS 1.226.000,00
31 9200 64000 REDACCIÓ DE PROJECTES 150.000,00
92 2311 48903 SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS 100.000,00

   Total augments: 5.446.500,00

b) Aplicacions pressupostàries crèdit extraordinari:
31 9200 7700002 INDEMNITZACIONS CONCESSIONS 700.000,00

   Total augments: 700.000,00

c) Finançament:



  8700001 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 6.146.500,00
   Total finançament: 6.146.500,00

     

d) Aplicacions pressupostàries a augmentar:
22 1350 2279905 PROGRAMA SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA 13.500,00
32 1722 20900 CÀNONS 130.000,00
71 3340 2260900 ACTIVITATS CULTURALS-DANSA 60.000,00

   Total augments: 203.500,00

e) Aplicacions pressupostàries a disminuir:
21 0110 31002 INTERESSOS PRÉSTECS ENTITATS FINANCERES 203.500,00

   Total disminucions: 203.500,00

Segon.- Que s’exposi el present acord al públic en el Butlletí Oficial de la Província, per 
un termini de quinze dies hàbils, a efectes del seu examen i presentació, si escau, de 
reclamacions. De no presentar-se’n, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de 
forma automàtica.

Tercer.-  Traslladar l’acord anterior a tots els interessats que constin a l’expedient.

 

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que 
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

Signat electrònicament el 30/04/2018,8:04:37

José Antonio Andrés Hernández

Ajuntament de Castelldefels
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