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DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data d'avui,
ha adoptat el següent acord en relació a aquesta proposta:
t-aprovació D desestimado
D es deixa sobre la taula D es dona compte
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Sessió: 13 dejuliol de 2017
Dictamen proposant la de modificado de les Bases d'Execució corresponents al
pressupost de la Corporació 2017, consistent en la creado del punt 5 de 1'article 12
"Ampliado de crédits"
Aquesta regidoria propasa realitzar una modificado en les bases d'execució corresponents al
pressupost 2017, en concret la creació del punt 5 de 1'article 12 sobre "i'Ampliació de crédits"

Relació de fets
L' article 15 del RDL 7/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de sol i

Rehabilitado Urbana, 1'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 peí qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urban¡sme i ais art. 83 a 97 del Decret 64/2014 de 13 de maig peí qual
8'aprova el Regalament sobre protecció de la legalitat urbanística estableixen 1'obligació deis
propietaris de tota classe de terrenys, construccions i ¡nstal-lacions de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornament, així com de complir altres deures d'ús,
conservado i rehabilitado que puguin estar establertes en la legislado sectorial o en
ordenances locáis.

Peí compliment d'aquestes obligacions, s'estableix la possibilitat que els ajuntaments
imposin , d'ofici o a instancia de qualsevol persona interessada, orares per a 1'execució de
les obres i actuacions necessáries. Aquestes ordres d'execució s'han d'ajustar a la
normativa de régim local, amb observanga sempre del principi de proporcionalitat
administrativa i amb audiencia previa de les persones interessades.
L'article 90 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística regula el contingut de
les ordres d'execució en el sentit de recollir 1'advertiment de que en cas d'incompliment
s'habilita a 1'administració per executar forgosament 1'ordre d'execució pels mitjans establerts
legalment.
En conseqüéncia, cal procedir a modificar les bases d'execució del pressupost consistent en
la creació del punt 5 de 1'article 12 "Ampliado de crédits" per tal de que quan s'aprovi
executar per 1'Ajuntament subsidiáriament uns treballs i s'aprov¡ la liquidado provisional amb
carree al propietari, poder ampliar 1'aplicació pressupostária que s'estableix a les bases
cfexecució per 1'import de les actuacions a executar.
En data 6 dejuliol de 2017, la interventora emet informe favorable núm. 04-2017-517.

Legislado aplicable
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local.
• RDL 2/2003, de 28 d'abril, peí qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legáis
vigents en materia de régim local.
• RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locáis.
• RD 500/1990, de 20 d'abril, peí qual s'aprova el Reglament de Pressupostos de les
Entitats Locáis.
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• Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera.

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local (LRSAL).
Per la qual cosa, vista la proposta del regidor d'Hisenda de data 6 de juliol de 2017, la
Comissió d'Estudi, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres (amb el
vot a favor deis grups municipals d'ERC, PSC-CP i ABG i 1'abstenció deis grups

municipals de C's, PDeCAT i Unió, CUP-PA, PP i AVUI-D) DICTAMINA FAVORABLEMENT
i propasa a 1'Ajuntament en Pie 1'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificado de les Bases cfexecució corresponents al
Pressupost de la Corporació 2017, consistent en la creado del punt 5 de 1'article 12 quedant el
redactat de la següent manera:
Article 12.- Ampliació de crédits.
Article 12.5.-

L'ampliació de crédit es concreta en 1'augment de crédit pressupostari en alguna de les
aplicacions pressupostáríes ampliables, previ compliment deis requisits exigits en aquest
article i en fundó de 1'efectivitat de recursos afectáis no procedents d'operació de crédits.
Les aplicacions pressupostáríes ampliables son:

Aplicado

Concepte
d'ingrés
Descrípció

391002 Execucions subsidiáríes

pressupostáría

Descripció

3-1532-21001

Conservado altres
instal-lacions

Segon.- Sotmetre 1'expedient a informado pública durant un període de quinze dies ais
efectes de presentado d'al-legacions, transcorreguts els quals i sense que aquestes s'hagin
produft, s'entendrá 1'expedient aprovat definitivament, d'acord amb 1'article 169 del RDL
2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locáis.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal ais efectes oportuns.
No obstant, el Pie acordará alió que consideri convenient.

Torredembarra, 13 dejuliol de 2017
Vist i plau,/")
El secretan, l'alcaldp^/<^ ]'

Rafael Orihuel Iranzo
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