Títol: informe d'Intervenció 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 D'INTERVENCIÓ
Per mitjà de Providència d'Alcaldia de data 15 / de novembre / 2016 es va
sol·licitar informe d'esta Intervenció en relació amb l'expedient de modificació
de crèdits núm. 1302/2016 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit
extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al
romanent de tresoreria per a despeses generals.
En compliment del que establix l'article 32 i la Disposició Addicional Sexta de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, emet el següent
INFORME
PRIMER. Vist l'informe de Secretaria i en virtut de l'article 32 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per
a l'aplicació del superàvit pressupostari, es posa de manifest que basant-se en
les dades de l'última liquidació, es compleix requisit d'Estabilitat Pressupostària,
es compleix el requisit de Romanent de Tresoreria i es compleix el requisit de
Deute Viu d'este Ajuntament, es podrà aplicar l'import de 240.000,00 Euros.
SEGON. Vist que es compleixen els requisits establits en la Disposició
Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a l'aplicació de les regles especials
per al destí del superàvit pressupostari, és possible aplicar el superàvit
pressupostari als destins alternatius.
TERCER. Vistes les regles especials per al destí del superàvit pressupostari,
l'any 2014 i a l'efecte de l'aplicació de l'article 32, relatiu al destí del superàvit
pressupostari, l'orde d'aplicació del superàvit pressupostari per als destins
alternatius proposats per la Disposició Addicional Sexta serà el següent:
a. Finançar noves inversions financerament sostenibles.
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b. Amortització anticipada del deute.
c. Finançar incorporacions de romanents i altres despeses.
QUART. A la vista dels resultats intrèpids per este informe d'intervenció, es
conclou:

A.

El

compliment

dels

requisits

de

la

Disposició Addicional

Sexta.

B. Els imports aplicats als diferents destins seran:
Finançar noves inversions financerament sostenibles

361.744,77

Amortització anticipada del deute.

344.618,08

Finançar incorporacions de romanents i altres despeses.

773.643,70

QUINT. 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 GASTOS 240.000,00

Signat a Pedreguer per la Tècnica de Gestió Econòmica, Josefa Costa Vives.
(Signatura digital)
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