Passanant, 17 de febrer de 2009.
Sessió Extraordinària
Número 02/2009

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb
l’assistència de:
- Francesc Miró i Miró.
- Josep Espinach i Briansó.
- Josep Maria Prats i Domènech.
S’absenta el regidor Josep Maria Miró i Amenos.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 12,34 hores.

1. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, NÚMERO
2/2009.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 10 de febrer de 2009 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació (Compra de vehicle
servei municipal d’aigua), que és urgentissím i no poden demorar-se fins al següent exercici,
s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per mitjà de a/:
a/ Aportacions o compromisos ferms d’aportació
b/ Alienació de béns
c/ Nous ingressos no tributaris originats pel servei .
d/ Reemborsament de préstecs
e/ Reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent
La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament:
a) Per prestació de serveis i reemborsaments de préstecs.

Nous ingressos no tributaris conseqüència del servei , que requereixin el reconeixement del
dret, però en els quals la disponibilitat del crèdit resti supeditada a l’efectiva recaptació.
Número
(nota 2)

Partida

Nom

Previsió
inicial

Recaptat

Diferència

b) Per aportacions o compromisos ferms d’aportació i per alienació de béns
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o
l’existència formal del compromís ferm d’aportació.

PARTIDES D'INGRÉS
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

46200

Sub.Diputació certamen Passanant Foto

3.600,00 €

76106

Sub.Diputació compra vehicle servei municipal d'aigua
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

13.900,00 €
17.500,00 €

Totals majors i/o nous ingressos:

17.500.-€

c) Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial

Proposta d'increment

Consignació definitiva

512-62400 Compra vehicle servei municipal d'aigua

-

€ 17.500,00 €

17.500,00 €

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

-

€ 17.500,00 €

17.500,00 €

Total despeses a finançar:

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

17.500.-€

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, poden
generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que
reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
Per tot això, PROPOSO:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2009 mitjançant la generació de
crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 17.500.-€, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost, i com d’interès general excepcional essent
immediatament executiu.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Donada la seva immediata
executivitat, les reclamacions que s’hi promoguin en contra s’han de substaciar dins els vuit
dies següents a la presentació, i es consideren desestimades si no s’hen notifica la resolució
al recurrent dins els termini esmentat.
3. Donar trasllat de l’expedient a la Intervenció als efectes d’incorporació en la comptabilitat.

L’Alcalde obre un torn de paraula en el que intervé el regidor Josep M. Prats, diu que enten
el motiu de l’expedient, peró per coherencia amb el vot negatiu que va emetre alhora de
votar el pressupost 2009, s’ha d’abstenir, ja que continua pensant que el pressupost està
mal confeccionat, fet només per quadrar-lo.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i una abstenció.
Sense cap més tema a tractar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
12,37 hores.

