APROVAT PEL PLE

DE LA CORPORACIÓ EL DIA 11 DE JULIOL DE 2016

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 8/16 ACORD CANVI
SISTEMA DE
FINANÇAMENT INVERSIONS 2016 EN CUMPLIMENT ART 32 Llei
Orgànica 2/2012 SEGONS LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2015 (
176/2016)
L’informe de secretaria intervenció referit a la liquidació del
pressupost 2015 i en relació al compliment dels requeriments de
l’article 32 i la disposició addicional sisena de la
Llei
orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de l’exercici
2015 preveu el destí del superávit pressupostari a reducció de
deute i en el seu cas a inversió sostenible
Així la mateixa llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial al sector públic, ha incorporat una
disposició addicional sisena a la llei orgànica 2/2012 referida
i complementària al seu article 32 on preveu que complint una
sèrie de condicions, part del superàvit pressupostari
destinar

es pot

a inversió sostenible, despesa que no computarà en el

càlcul de la regla de despesa .
I segons l’informe de liquidació del pressupost 2015 es verifica
que la ràtio de Deute Viu, a la liquidació de 2015 no supera el
límit del 110% previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i que la suma del Romanent per Despesa
General liquidats, minorats pels capital pendent del passius
financers

associats

als

Plans

d’Ajust

aprovats

per

aquesta

entitat són superiors a zero. Per aquest motiu l’entitat pot
acollir-se
l’import

a

la

subjecte

Disposició
a

l’article

Addicional
32

a

les

sisena,

i

següents

destinar
finalitats

previstes a la mateixa:

Finançar el reconeixement extrajudicial de crèdits de les 0
despeses pendents d’aplicar de 31/12/2015
Generar superàvit a pressupost per generar els fons líquids 262.965
suficients per assegurar el pagament integral dels pendents de
pagament del pressupost a 31/12/2015
Reservar aquest import a l’espera de la definició del Termini 507.809
Mitjà de Pagament, i en base a la Capacitat de Finançament

prevista en el pressupost de 2016, determinar si podrà
destinar-se part del mateix a inversió sostenible, tal com la
defineix la Disposició Addicional setzena del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (introduïda pel RDL
2/2014, de 21 de febrer).
La part d’aquest import que no pugui destinar-se a inversió
sostenible, caldrà destinar-la a reduir endeutament net.
Existeix l’obligació de procedir a reduir l’endeutament net

per import de

524.739 € que es concretarà e en les següents actuacions:
Eliminar operacions d’endeutament a curt termini de les
previsions del Pla de Tresoreria. Per aquest import
s’incorporarà

Romanent

per

Despeses

Generals

a

pressupost 2016 tot generant superàvit en aquest.
Eliminar operacions d’endeutament a llarg termini previstes 292.000

(any

al pressupost 2016. Per aquest import s’incorporarà 2016)
Romanent per Despeses Generals a pressupost 2016,
reduint-se el capítol 9 d’ingressos.

90.000 ( previsió
ajut
2015

de

caixa

despesa

que

s’incorpora

al

pressupost

2016)
Destinar una part a amortitzar anticipadament operacions 174.486,43
d’endeutament a llarg termini preferentment que no siguin
ajuts de caixa que són a interès 0

deute previst a
31/12/2016

Per aquest import s’incorporaria Romanent per Despeses
Generals a pressupost 2016, augmentant-se el capítol 9 de
despeses.

Les obres que en
mitjançant prestec
següents:

el pressupost 2016 es preveuen finançar
d’entitat privada o ajut de caixa són les

FINANÇAMENT
1532

IMPORT

AJUT DE
CAIXA

60905 REASFALTAT VIALS RAPITA

120.000,00

75.000,00

164

62201 NINXOLS NOUS

100.000,00

100.000,00

336

62201 REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT

429.000,00

1532

60900

URBANITZCIO TER FRANCOLÍ
TOTAL

90.690,23

PRESTEC

117.000,00
90.000,00
265.000,00

117.000,00

Vist l’expedient de modificació núm. 8 del pressupost de
l’any 2016,
que té
per objecte
el canvi de sistema de
finançament d’una part de les inversions 2016 passant de
préstec a romanent de tresoreria per donar compliment a
l’article 32 del llei orgànica 2/2012 de 27 de abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF en endavant),
tal com es preveia a l’informe de
liquidació del pressupost .
La modificació de crèdits proposada no afecta al pressuspot
de despeses sino que comporta la
modificació de les
previsions d’ingresos del pressupost 2016.
Vist l’informe de secretaria intervenció que preveu que el
canvi de finançament previst en la modificació 8/2016, és
per
donar
compliment
a
l’article
32
de
la
Llei
d’Estabilitat, canviant la previsió d’ingressos mitjançant
prestec per finançament mitjançant romanent de tresoreria
general, no sent necessari estrictament
tramitar-la com
una modificació de crèdit, per quan la modificació de les
previsions d’ingressos no están previstes com modificacions
de pressupost a la
Llei reguladora
d’Hisendes Locals ,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
(TRLHL) ni al Reial Decret 500/1990, això no obstant per
pertmetre el seu millor
control a nivell contable i
pressupostari es recomana adoptar un acord exprés i
incorporar-lo al programa Comptable
com si d’una
modificació de crèdit es tractés.
La Comissió informativa general proposa al ple l’adopció
del present acord:
Primer.Aprovar
la
modificació
de
les
previsions
d’ingressos del pressupsot 2016 , consistent en canviar de
sistema de finançament
una part de
les inversions
previstes inicialment en el pressupost 2016 per un import de
382.000 € que passa de finançament via préstec/Ajut de Caixa
a finançament propi provenint
del romanent de tresoreria
general
en compliment de l’article 32 del llei orgànica
2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i

Sostenibilitat Financera, suposant les modificacions de les
previsions següents:
MODIFICACIONS M8/2016 ART 32 LO 2/2012
91101
91301

87000
87010

AJUT DE CAIXA
PRESCTEC INVERSIONS
TOTAL CAPÍTOL 9
FINANÇAMENT
ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
ROMANENTS DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT
TOTAL CAPÍTOL 8

Segon.-

INICIAL

MODIFICACIO FINAL

265.000,00
117.000,00
382.000,00

-265.000,00
-117.000,00
-382.000,00

0,00
0,00
0,00

293.682,75

382.000,00

615.624,65

233.624,65
527.307,40

382.000,00

233.624,65
849.249,30

Publicar
al
Butlletí
Oficial
de
la
Província
l'estructura definitiva de per capítols de l'Estat de despeses i
ingressos
per a l'exercici de 2016 una vegada efectuada la
present modificació.

