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Proposta de la regidoria d' Hisenda relativa a 1'expedient de modificació de crédit
34/2018

Aquesta regidoria ha examinat detingudament 1'expedient de crédit 34/2018 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 voluntat de fer una amortització extraordinaria finangada amb el romanent de
tresoreria per a despeses generáis de 1'exercici 2017, d'acord amb 1'establert a 1'article
32 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 cfabril, cTEstabilitat Pressupostária i Sostenibilitat
Financera.

Que, en conseqüéncia cal procedir a dotar de suplement 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 d'execució del pressupost 2018, finan?ades amb romanent de tresoreria per a
despeses generáis.

En data 13 de novembre de 2018, la interventora emet informe favorable núm. 04-
2018-752.

Legislado aplicable

> LO 2/2012, de 27 cfabril , de 23 de marc, d'estabilitat Dressupostária i
sostenibilitat financera.

> Peí que fa ais ^redjtssyplement de crédit:

® 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 cfexecució 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.
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a Articles 9,10 i 11 de les Bases d'execució del Pressupost de 1'exercici 2018, en
quant a 1'entrada en vigor i la seva executivitat.

Proposta d'acord

En conseqüéncia, aquesta regidoria propasa al Pie de la Corporació 1'adopció del següent
acord:

Primer.- Deixar sense efecte 1'aprovació inicial de la modificado de crédit aprovada peí
Pie de la Corporació en data 18 d'octubre de 2018, d'acord amb el següent detall:

Crédit extraordlnari
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TOTALS

ECO. DENOMINACD

61900|(FS)Adi(FS) Adequacjó piscina municipal 1.332.000,00

1.332.000,00

CONCEPTE/APÜCACKS
PRESSUPOSTÁRIA

870000

Flnan(ament

DENOMINACO

Romanerrt tresoreria per adesi?. grals 1.332.000,00

1.332.000,00

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crédit mitjan?ant suplement de crédit
propasada en 1'Expedient 34/2018 del Pressupost de la Corporació, segons es detalla:

Suptementde crédlt
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TOTALS

ECO.

91300

DENOMINACtO

Amortltzació préstecs 1.200.000,00

1.200.000,00

Flnansament

ORG,

870000

DENOMINACIO

Romanent tresoreria per a desp. grals 1.200.000,00

1.200.000,00

Tercer.- Sotmetre 1'expedient a informació pública durant un període de quinze dies ais
efectes de presentado d'al-legacions, transcorreguts els quals i sense que aquestes
s'hagin produít, 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.

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal ais efectes oportuns.

Torredembarra, 13 de novembre de 2018

El regidor d' Hisenda // %fc \\

Josep Mari^i Guasch Gibert v' ^. ; v:7
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