Títol: informe 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 DE SECRETARIA
D'acord amb allò que s'ha ordenat per l'Alcaldia per mitjà de Providència de
data 15 / de novembre / 2016 i en compliment del que establix l'article 3.a) del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el Règim Jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional,
emet el següent,
INFORME
PRIMER. En aplicació De l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en el cas que la liquidació
pressupostària se situe en superàvit, este es destinarà, en el cas de l'Estat,
comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell d'endeutament
net sempre amb el límit del volum d'endeutament si este fóra inferior a l'import
del superàvit a destinar a la reducció de deute.
SEGON. D'altra banda la Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
reguladora de les regles especials per al destí del superàvit pressupostari,
possibilita l'aplicació del superàvit pressupostari a una sèrie de destins
alternatius quan les corporacions locals complisquen els requisits següents:
a) Complisquen o no superen els límits que fixe la legislació reguladora de les
Hisendes locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.
b) Que presenten en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de
finançament que s'instrumenten en el marc de la disposició addicional primera
d'esta Llei.
c)

Que el període mitjà de pagament als proveïdors de la corporació Local,
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d'acord amb les dades publicades, no supere el termini màxim de pagament
previst en la normativa sobre morositat.
TERCER. La Legislació aplicable 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.
— 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 novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les entitats locals.

— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— L'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura
de pressupostos de les entitats locals.
QUART. L'òrgan competent per a la seua aprovació és el Ple de la corporació,
segons els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 177.2 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, sense que siga exigible un
quòrum especial.
QUINT. D'acord amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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— El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema Europeu
De Comptes Nacionals i regionals (SEC-95).
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locals, s'apliquen als expedients de concessió de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels
Pressupostos a què es referix l'article 169 d'esta Llei.
Per tant, l'aprovació inicial d'eixos expedients s'exposarà al públic, previ anunci
en el Butlletí Oficial de la província d’Alacant, per quinze dies, durant els quals
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions d'acord amb el
que disposa l'article 170 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. Així
mateix, definitivament aprovat, serà inserit i resumit per capítols, en el butlletí
oficial de la província.
SEXT. El procediment que s'ha de seguir serà el següent:
A. S'emetrà un informe d'Intervenció, amb el contingut següent:
— El compliment o no dels requisits establits per l'article 32 i la Disposició
Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, reguladora de les regles especials per
al destí del superàvit pressupostari.
— Els destins que resulten aplicables com a conseqüència del compliment
dels requisits anteriors.

B. A tenor de l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
seran aplicables les mateixes normes sobre informació, reclamacions i
publicitat previstes en l'article 169 de l'esmentat text legal, per a l'Aprovació
Dels Pressupostos.
Per tant, aprovat inicialment l'expedient pel Ple de la corporació, s'exposarà al
públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la província d'Alacant, per quinze
dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant del Ple.
A estos efectes i de conformitat amb l'article 170.1 del Text Refós de la Llei
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]— L'import que es destina a cada un dels destins anteriorment contemplats.
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Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, tindran la consideració d'interessats:
— Els habitants en el territori de la respectiva entitat Local.
— Els que resulten directament afectats encara que no habiten en el territori de
l'entitat Local.
— Els Col·legis Oficials, Cambres Oficials, Sindicats, associacions i la resta
d'entitats legalment constituïdes per a vetlar per interessos professionals o
econòmics i veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.
El mateix article 170, en el seu paràgraf segon, determina que únicament
podran interposar-se reclamacions contra el Pressupost per les causes
següents:
— Per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits establits en
el Text Refós de la Llei Reguladora de les entitats locals.
— Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a
l'entitat Local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

C. 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.
D. Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament, l'expedient serà inserit en el
Butlletí Oficial de la corporació, si ho tinguera, i, resumit per capítols, en el de la
província d'Alacant.
E. Segons el que establix l'article 169.7 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, haurà de trobar-se a disposició del públic, a efectes informatius, còpia
de cada una de les modificacions des de la seua aprovació definitiva fins a la
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— Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació als gastos
pressupostats o bé d'estos respecte a les necessitats.
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finalització de l'exercici.
G. Contra la seua aprovació, en virtut del que disposa l'article 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar
directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establits en
els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la dita
Jurisdicció.
Sense perjuí d'això, la interposició del dit recurs no suspendrà per si sola
l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

Signat a Pedreguer, pel Secretari Interventor, Vicente Juan Angel Ricart.
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