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PROPOSTA DICTÀMEN 
 
Modificacions de crèdit (111)
 
Assumpte: Aprovar la substitució parcial de finançament bancari de la inversió per aplicació 
de romanent de tresoreria.

Número Expedient: 29/2019/111

Fets:

A través del present expedient, el finançament de la inversió per préstec a llarg termini per 
import d’1.600.000 euros és substituït per l’aplicació de romanent de tresoreria per a 
despeses generals. Aquesta substitució s’instrumenta a través de dos modificacions 
pressupostàries en paral·lel:

- La baixa per anul·lació de crèdits d’inversió i del finançament afectat per préstec.

- El suplement dels crèdits d’inversió per aplicació de romanent de tresoreria per a 
despeses generals obtingut en la liquidació del pressupost 2018.

Tots dos moviments es produeixen simultàniament i pel mateix import, de manera que 
l’efecte resultant és el manteniment del crèdit d’inversió (efecte nul sobre el crèdit del capítol 
VI de despesa) i la substitució del finançament bancari (reducció del capítol IX d’ingressos) 
per l’aplicació de romanent de tresoreria (augment del capítol VIII d’ingressos). Arran 
d’aquests moviments els crèdits d’inversió detallats en aquest expedient passen a ser 
totalment disponibles i operatius.

Vist l’informe emès per l’interventor accidental en virtut del que disposen els articles 36 i 49 
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 6è de les Bases d’execució del Pressupost 
General vigent.

Fonaments de dret:

Atès que de conformitat amb l’article 172 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb 
els articles 7è, 8è i 13è de les Bases d’execució del Pressupost General vigent, el Ple és 
l’òrgan competent per a l’aprovació de l’esmentat expedient de modificació del Pressupost.

Es proposa al Ple de la corporació



Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pressupost de l’Ajuntament de baixa per 
anul·lació de crèdits i del seu finançament associat per un import d’1.600.000,00 euros amb 
el detall següent:

MovimenMovimenMoviment Moviment Import
BAIXA 2019 J2300/24100/62210 AMPLIACIÓ EDIFICI DE CAN MUNTANYOLA 500.000,00 €
BAIXA 2019 J3210/45301/60925 INTEGRACIÓ URBANA DE LA CARRETERA BV1432 (FASE 1) 500.000,00 €
BAIXA 2019 J3210/45901/61934 RAMPES MECÀNIQUES C. CARLES RIBA (FASE 2) 100.000,00 €
BAIXA 2019 J4202/34200/63219 REFORMA DE LES PISCINES COBERTES 500.000,00 €

TOTAL DESPESA 1.600.000,00 €

Moviment Codi aplicació Descripció Import
BAIXA 2019 J2100/91300 PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI 1.600.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT 1.600.000,00 €

Segon.- Aprovar inicialment la modificació del Pressupost de l’Ajuntament per suplements 
de crèdits per un import d’1.600.000,00 euros, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció Import
ALTA 2019 J2300/24100/62210 AMPLIACIÓ EDIFICI DE CAN MUNTANYOLA 500.000,00 €
ALTA 2019 J3210/45301/60925 INTEGRACIÓ URBANA DE LA CARRETERA BV1432 (FASE 1) 500.000,00 €
ALTA 2019 J3210/45901/61934 RAMPES MECÀNIQUES C. CARLES RIBA (FASE 2) 100.000,00 €
ALTA 2019 J4202/34200/63219 REFORMA DE LES PISCINES COBERTES 500.000,00 €

TOTAL DESPESA 1.600.000,00 €

Moviment Codi aplicació Descripció Import
ALTA 2019 J2100/87001 RTDG SUPLEMENT DE CREDITS 1.600.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT 1.600.000,00 €

Tercer.- Exposar al públic el present expedient, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per un període de quinze dies durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin 
reclamacions, l’acord serà automàticament elevat a definitiu. 
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