AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 04/2019
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 20
DE MAIG DE 2019
A Puigdàlber, a les 19:15 hores del dia 20 de maig de 2019, es reuneixen a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten,
prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president (CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació inicial, si escau, de la proposta de modificació de crèdit
05/2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde, Miquel Vallès i Esteve, obra la sessió.
1.

Aprovació inicial, si escau, de la proposta de modificació de crèdit 05/2019.

L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“Aprovada la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018 mitjançant Decret
d’Alcaldia 06/2019 de data de 7 de març de 2019, i per poder atendre les despeses que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació pressupostària és insuficient, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria del darrer exercici de 2018.
Vista la liquidació del l’exercici 2018, que presenta les següents dades:
Romanent De Tresoreria Per Despeses
Generals

454.966,53 €

AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
Atès que, la modificació pressupostària s’ha d’efectuar mitjançant suplement de crèdit,
d’acord amb l’article 177 del RDL 2/2004 LRHL, que disposa:
“1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de
crédito, en el segundo.
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a
la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”
....
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el
medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto
vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.
...”
Atès que la referida modificació pressupostària no té impacte en el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, ja que te per objecte
incrementar aplicació del pressupost de despeses del capítol 6, finançant- se amb recursos
del capítol 8 del pressupost d’ingressos.
Atès que, d’acord amb la referida legislació, la competència per a l’aprovació de
l’expedient correspon al Ple de la Corporació.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement
de crèdit, amb el següent detall:
Aplicació del pressupost de despeses a incrementar:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

1531.61903
TOTAL :

Inversió
Reparació
públiques

18.000,00 euros

infraestructuresi millora vies

0

SUPLEMENT
DE CRÈDIT
18.000,00

CONSIGNACIÓ
FINAL
18.000,00
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Aplicació del pressupost d’ingressos amb què es finançarà:
Aplicació Pres. Ing

Descripció

87000

Romanent de Tres. per despeses
generals

Import

18.000,00 €

SEGON.- Atès que el Real Decret 10/2019, de 29 de març, per el que es prorroga per el 2019 el
destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per inversions
financerament sostenibles i s’adopten en altes mesures en relació amb les funcions del
personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter.
TERCER.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies hàbils
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu
aquest acord d'aprovació inicial.”

Una vegada llegida breument la proposta l’Alcalde Miquel Vallès explica a quins
treballs o inversions es destinarà l’import de la modificació i pregunta si hi ha algun
dubte en relació a la proposta o a la documentació que s’acompanyava, al que els
regidors responen que no.
La proposta resulta aprovada per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 19:30 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a
20 de maig de 2019.
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

