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Ref. MMV/vmv
Míriam Muñoz Vidal, secretària interventora de l’Ajuntament de la Sénia,
CERTIFICO:
Que l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de Ple de data 29 d’abril de 2019 va aprovar,
entre d’altres, el següent acord:
“DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº3-2019 EN
BASE A SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EXP. 571/2019)
Expedient número 571/2019, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
1.

ANTECEDENTS

2. La Regidoria d’Hisenda, ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La secretaria interventora ha emès informes favorables.
2.

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
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1. Per provisió de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Hisenda, en sessió de data 17 d’abril de 2019, amb el següent resultat:
Vots a favor: 6 (de FS-E)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (del PP)
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 8 vots a favor (FS-E), 1
vot en contra (PSC-CP), i 4 abstencions (2 PP, 1 PDeCAT, 1 Junts-ERC-AM):
PRIMER. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número
3/2019, per import de 81.523,75 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria
per a despeses generals i baixes dels crèdits de partides de despeses, d’acord amb el
següent detall:
Despeses a finançar:
1/ Suplements de crèdit:

132.625.04
161.221.00
341.482.38
342.62202
342.632.31
920.226.04
920.625.00

Mobiliari i Estris
Seguretat Pública
Energia elèctrica.Proveïment aigua
potable
Conveni Club Natació
de la Sénia
Pavelló Polivalent
Inversions instal·lacions
esportives
Despeses diverses.Jurídiques (Admón.
Gral.)
Mobiliari i Estris
Oficines Municipals
SUMA SUPLEMENTS
DE CRÈDITS

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ
INICIAL
INCREMENT
DEFINITIVA
1.500,00 €
3.600,00 €
5.100,00 €
800,00 €

13.333,00 €

14.133,00 €

600,00 €

370,00 €

970,00 €

183.987,51 €
1,00 €

8.000,00 €
16.220,75 €

191.987,51 €
16.221,75 €

500,00 €

8.000,00 €

8.500,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

51.523,75 €

2/ Crèdits extraordinaris:
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
132.624.00
3321.633.0

Vehicles Vigilancia Municipal
Climatització Biblioteca

CRÈDIT
CONSIGNACIÓ
EXTRAORDINARI DEFINITIVA
2.700,00 €
2.700,00 €
4.300,00 €
4.300,00 €
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

7
934.465.12
934.765.01

Consell C. Montsià - Interessos
contenidors
Consell C. Montsià.- Amortització
contenid.
SUMA CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

Total altes crèdits :

500,00 €

500,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

81.523,75 €

Finançament:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

54.233,00 €

2/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:

Pavimentació diversos
carrers
342.221.99 Altres
subministraments.Instal·lac. Esportives
1532.619.14 Accessibilitat voreres
SUMA DE BAIXES
1532.61908

Total finançament :

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ
INICIAL
DE BAIXA
DEFINITIVA
69.220,75 € 24.220,75 €

45.000,00 €

3.000,00 €

370,00 €

2.630,00 €

12.000,00 €

2.700,00 €
27.290,75 €

9.300,00 €

81.523,75 €

SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.”

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, fent l’excepció i
reserva que estableix l’article 206 del RD 2568/86 pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist i plau
L’alcalde
Joan Moisés Reverté
(Data i signatura electrònica al marge)
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