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COMISSIÓ D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA GENERAL

Sessió: 13 de setembre de 2018

Dictamen proposant 1'aprovació inicial de 1'expedient de modificado de crédits del
pressupost 20/2018

Aquesta regidoria ha examinat detingudament 1'expedient de crédit 20/2018 tramitat per tal de
modificar crédits de 1'estat de despeses, mitjan?ant suplement de crédit dins del vigent
Pressupost de la Corporació.

Relació de fets

Vista la sentencia núm. 64/2018 de data 7 de febrer de 2018 dictada per la Secció n°1 de la
Audiencia Provincial de Tarragona la qual falla " que declaramos no haber lugar a la
apelación interpuesta por el Ayuntamiento de Torredembarra contra la sentencia dictada el
28 de febrero de 2017, por el Juzgado de 1a Instancia UPSD no 6 del Vendrell, cuya
resolución confirmamos, con imposición de costes del recurso a la parte apelante"

Vist que la sentencia de 28 de febrer de 2017 conté la següent part dispositiva. " Que
estimando la demanda interpuesta por la Procuradora xxxx, en nombre y representación de
Sareb, SA contra el Ayuntamiento de Torredembarra, debo condenar y condeno al
Ayuntamiento de Torredembarra a pagar a la parte actora la cantidad de 353.132,60 € en
concepto de rentas impagades más las devengadas y no pagades tras la interposición de la
demanda y hasta el dictado de la presente sentencia y las costas del presente
procedimiento"

Vist que el romanent de tresoreria per a despeses generáis de 1'exercici 2017 només es pot
utilitzar per f¡nan?ar factures d'exercicis tancats, es a dir, les factures de lloguer de la nau de
la policía local des de gener de 2013 fins al desembre de 2017, les quals ascendeixen a
708.521,70 €, d'acord amb el següent desglossament:

Factures 2013

Factures 2014

Factures 2015

Factures 2016

Factures 2017

Import

141.932,96

142.370,78

141.516,68

141.350,64

141.350,64

708.521,70

* Els 353.132,60 € que estableix la sentencia corresponen a les factures del lloguer de la
nau de gener de 2013 fins al juny de 2015.
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Que, en conseqüéncia cal procedir a dotar de crédit 1'aplicació pressupostária necessária de
conformitat i tal com es disposa a 1'article 177 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locáis (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?), 34 i següents del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i les bases cfexecució del pressupost 2018, finangades
amb romanent de tresoreria per a despeses generáis

En data 7 de setembre de 2018, la interventora emet informe favorable núm. 04-2018-586.

Legislado aplicable

> Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupost General de I' Estat per a I' any 2018.

> Peí que fa ais crédits extraordinaris i suplement de crédit:

o Article 177 del RDL 2/2004 peí qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locáis,
• Articles 9,10 i 11 de les Bases d'execució del Pressupost per a 1'exercici 2018.

> Peí que fa a les modificacions de crédit en general:

• Art. 36 i següents del RD 500/90 peí qual es desenvolupa la Llei reguladora de les
Hisendes Locáis.
o Articles 9,10 i 11 de les Bases cTexecució del Pressupost de 1'exercici 2018, en quant a
1'entrada en vigor i la seva executivitat.

Per la qual cosa, vista la proposta de la regidora cTUrbanisme, de data 19 de febrer de 2018,
la Comissió d'Estudi, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres (amb el
vot a favor deis grups municipals d'ERC, PSC i ABG, 1'abstenció deis grups municipals de
C's, PDeCAT i Unió, PP i Avui-D i el vot en contra del grup municipal de la CUP),
DICTAMINA FAVORABLEMENT, proposa a 1'Ajuntament en Pie 1'adopció del següent
ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment la modificado de crédit mitjan^ant suplement de crédit proposada
en 1'Expedient 20/2018 del Pressupost de la Corporació, segons es detalla:

ORGI

41

?ROG

130

TOTALS

ECO.

202001 ArArrend;

Suplementde crédit

DENOMINACIO

ament seu policía loca) Crta, Riera 22-24 708.521.7C

708.521.7C

ORO.

870000 Rom;

Financament

DENOMINACIQ

anent tresoreria per a d(3sp. grals 708.521,70

708.521.70
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Segon.- Sotmetre 1'expedient a informació pública durant un període de quinze dies ais
efectes de presentació cfaNegacions, 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 cfhisendes 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 de setembre de 2018

El secretan,

Vist i plau,
1'alcalde,

/ /r
/ /

•A-^

Rafael Orihuel Iranzo

''<.........^"'-"^"'x.

EdüarcTRovira Güál
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