APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016
MODIFICACIÓ
281/2016

DE

PRESSUPOST

13/2016.

INVERSIÓ

SOSTENIBLE

.

Atesa
la
possibilitat
d'aplicar
el
superàvit
pressupostari de la liquidació de l'exercici 2015
al
finançament d'inversions
financerament sostenibles,
mitjançant Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient.
En el pressupost inicial 2016 es preveia les actuacions
de RENOVACIO LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA i
REHABILITACIO
CASTELL
DE
PENYAFORT,
que
estaven
parcialment finançades per subvencions les quals no es
consolidaran en el present exercici, i atès que són
inversions que s’estimen necessàries cal preveure el
finançament adequat per poder-les executar. Tanmateix el
cost de l’actuació REHABILITACIO
CASTELL DE PENYAFORT
es preveu que serà d’import superior a l’inicialment
previst per la qual cosa cal suplementar la partida. Les
referides
inversions
poden
ser
considerades
financerament sostenibles
a l’efecte de l’article
32
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i la
seva
Disposició addicional sisena.
Per acord del ple de data 11/07/16 es va acordar el canvi
de sistema de finançament de les inversions que es declaren com
inversions sostenibles
i
el
suplement de crèdits, per un
import total de 333.000 euros, finançat mitjançant romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals per al finançament
de les Inversions Sostenibles segons es detalla :
MODIFICACIONS M10/2016 INVERSIÓ SOSTENIBLE DA 6
LO 2/2012
336 62201

REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT

165 627

RENOVACIO LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA

INICIAL

MODIFICACIO FINAL

429.000,00

43.000,00

472.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

43.000,00
CANVI SISTEMA DE FINANÇAMENT
76104

TRANSFERENCIA DIPUTACIO ENLLUMENAT

76105

SUBVENCIO DIPUTACIO CASTELL DE PENYAFORT

30.000,00

-30.000,00

0,00

260.000,00

-260.000,00

0,00

TOTAL

333.000,00
INVERSIÓ
SOSTENIBLE

FINANÇAMENT
87000
87010

ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS
ROMANENTS DE TRESORERIA PER DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT
TOTAL CAPÍTOL 8

615.624,65

333.000,00

948.624,65

233.624,65

233.624,65

849.249,30

333.000,00 1.182.249,30

Atès que en data 11/07/2016 es va acordar el canvi de sistema de
finançament de les inversions i atès que a 31/12/2016 no estarà
executada la despesa que finançava originàriament els préstecs

previstos i per tant no es produirà la reducció de deute en temes
nets que preveu la Llei Orgànica 2/2012.
Atès que en expedient de pressupost
12/16 es preveu
aplicar a
reducció de finançament la quantitat de 546.049,00 € a fi procedir a
reduir deute en temes nets en compliment de la Llei Orgànica
2/2012.
Atès que resten pendents d’aplicar a inversió sostenible la quantitat
de 174.809 € i caldria aplicar aquest import a les actuacions que
es varen preveure com a inversió sostenible que es preveu estaran
adjudicades a 31/12/2016.
En
virtut de
l'article 32
de
la
Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera i la seva Disposició addicional
sisena, per
a l'aplicació del
superàvit pressupostari,
es posa de manifest que en base a les dades de l 'última
amb els
el
requisits
liquidació, es compleix
establerts:
a) que
no
es
superin
els
límits
que
fixi
la
legislació reguladora de
les Hisendes
Locals
en
matèria d'operacions d'endeutament;
es
presentí
en
l'exercici
anterior
b) que
simultàniament
superàvit
en
termes
de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria
positiu per a despeses generals, un cop ajustat.
c) el període mitjà de pagament als proveïdors de la
corporació local, primer trimestre 2016, no supera el
termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre
morositat.
El superàvit resultant de la liquidació 2015 és 1.295.513
€ i el Romanent de Tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació 2015 és de 6.988.081,68 €
D’aquest import s’han de deduir les quantitats següents:
Inicial
ROMANENT
AFECTAT
ROMANENT
87000
GENERAL
87010

364.709,65
6.988.081,68

mp3
233.624,65

Disponible

MP8

M
p9

131.085,00

293.682,75 6.694.398,93 382.000,00 189.720,10

mp10

mp12
0,00

333.000,00

disponible
0

131.085,00

549.950,14 5.239.728,69

També es compleix el requisit de Deute Viu d'aquest
Ajuntament , ja que a data de tancament era de 9,02 % i
del deute públic del 11,40 % ( per tant inferior al 75%
)
amb una previsió actual, segons modificació de
pressupost 12/16 en tràmit, a final d’exercici de l ‘1%
i del deute total 3 % (una vegada aprovat el canvi de
finançament de les inversions segons MP 8/2016 i l’acord
d’amortització anticipada segons MP12/16
). El termini
mitjà de pagament
del segon
trimestre és de 13,96
dies .

Vist l'anterior i en virtut de la disposició addicional sisena
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, LOEPSF, es pot
entendre que es pot aplicar el superàvit pressupostari a les
inversions
financerament
sostenibles
establertes
en
la
disposició addicional 6a que seran les següents:
PROJECTE

NOM

IMPORT

MP10

2016 2 LLUM
1

RENOVACIO LLUMINÀRIES CUMPLIMENT DE
NORMATIVA

35.000

30.000,00

2016
2COBER1

REHABILITACIO
CASTELL DE PENYAFORT,
COBERTES ALA PONENT

472.000

303.000,00

MP 13
5.000,00
169.000,00

INVERSIO
SOSTENIBLE
35.000,00
472.000,00

Vist l’informe emès per la
Secretaria Interventora municipal
amb motiu del present expedient i el corresponent a la
liquidació 2015.
La modificació de crèdits proposada consistent en determinació
d’inversió sostenible
compleix amb el que s'estableix
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril, LOEPSF.
El ple de la Corporació acorda :

PRIMER.- Incrementar en 174.000 € la quantitat destinada a
inversions sostenibles als efectes de l'article 32
de
la
Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera .
SEGON.- Aplicar per un import total de 174.000 euros del
romanent de tresoreria general
a les
Inversió sostenibles ,
declarades com a tals per acord del ple de 11/07/16
segons es
detalla :
IMPORT
ACTUACIÓ

MP10
INVERSIÓ
SOSTENIBLE

PROJECTE

NOM

2016 2 LLUM
1

RENOVACIO LLUMINÀRIES CUMPLIMENT DE
NORMATIVA

35.000

30.000,00

2016
2COBER1

REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT,
COBERTES ALA PONENT

472.000

303.000,00

TOTAL
MP13
INVERSIO
INVERSIÓ
SOSTENIBLE SOSTENIBLE
5.000,00
169.000,00

TOTAL INVERSIÓ SOSTENIBLE

Tercer.- Sotmetre a informació púbica el present acord
mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el
tràmit d'informació pública, durant quinze dies hàbils que
estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l'aprovació definitiva sense

35.000,00
472.000,00
507.000,00

necessitat d'acord ulterior procedint-se a publicar al BOP i
al tauler d'anuncis el pressupost modificat resumit per capítols

