Títol: informe-PROPOSTA de Resolució sobre Modificació de Crèdits per a
l'Aplicació del Superàvit Pressupostari amb càrrec ROMANENT LIQUID DE
TRESORERIA
Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [X] Definitiu
Data d'Elaboració: 15 / de novembre / 2016

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En relació amb l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2016 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec a
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA i en compliment de la Providència
d'Alcaldia, emet el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb
el que establix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Vista la possibilitat d'aplicar el superàvit pressupostari en l'exercici
2015 a el finançament d'inversions financerament sostenibles, per Providència
d'Alcaldia es va incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari.
SEGON. Es va emetre un informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i
el procediment que s'ha de seguir.
TERCER. Es va emetre informe d'Intervenció, en el que es posa de manifest el
compliment dels requisits de la Disposició Addicional Sexta així com l'import
aplicable als destins alternatius que ascendeix a 240.000,00 euros.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disposició Addicional Setzena 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.
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— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es
desenrotlla el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sexta de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
— L'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les entitats locals.
— El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema Europeu
De Comptes Nacionals i regionals (SEC-95).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establida en la Legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple,
de conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb el que establix l'article 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2016
del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació
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— L'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura
de pressupostos de les entitats locals.
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del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals, el detall de la qual és el següent:
Els imports aplicats als diferents destins basant-se en l'informe d'Intervenció
són:
1r. Atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a
31 de desembre de l'exercici anterior en el compte de «Creditors per
operacions pendents d'aplicar a pressupost», o equivalents i cancel·lar, amb
posterioritat, la resta d'obligacions pendents de pagament amb proveïdors,
comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior, per la quantitat
de 0,00 euros.
2n. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió esta
siga financerament sostenible, per la quantitat de 240.000,00 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit
pressupostari segons el que establix l'apartat anterior serà el següent:

Aplicació
Núm.
Descripció
Euros
Pressupostària
153 619.01
1 Asfaltat de vies públiques
100.000,00
Il·luminaries vies públiques Urbanització
153 609.00
2
125.000,00
La Solana
323 632.01
3 Reposició pista al col·legi l’Alfàs
15.000,00
TOTAL DESPESES 240.000,00
SEGON. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la província d'Alacant, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini
no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.
Signat a Pedreguer per l’Alcalde, Sergi Ferrús Peris.
(Signatura digital)
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Fdo.: Vicente Juan Angel Ricart.

