INFORME D’INTERVENCIÓ

Mitjançant Provisió del tinent de batle d’hisenda, es va sol·licitar informe
d’aquesta Intervenció en relació amb l’expedient de modificació de crèdits 8/2018
del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria
per a despeses generals.

En compliment d’allò que estableix l’article 32 i la Disposició Addicional
Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, i el Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, que prorroga
per a 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles, emet el següent

INFORME

PRIMER. Atès 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
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 liquidació, es compleix amb
els el requisits establerts: que no es superin els límits que fixi la legislació
reguladora de les Hisendes Locals en matèria d’operacions d’endeutament i que es
presenti en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat

16/05/2018 Secretària-Interventora

nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un cop ajustat.
Atenent a la liquidació, es compta amb un Romanent de Tresoreria positiu de
7.849.066,30€ i un superàvit de 2.460.869,58€, i també es compleix el requisit de
Deute Viu d’aquest Ajuntament, per la qual cosa es podrà aplicar, com a màxim,
l’import del superàvit de 2.460.869,58 euros, d’acord amb el previst a l’article 32.

SEGON. Atès que es compleixen els requisits establerts en la Disposició
Addicional

Sisena

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
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a la destinació del superàvit pressupostari, és possible aplicar el superàvit
pressupostari a les destinacions alternatives.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
Codi Segur de Validació

b47223efc8c74875a0bf04dea74ec284001

Url de validació

https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

TERCER. Ateses les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari de l’any 2017 i als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu a la
destinació del superàvit pressupostari, l’ordre d’aplicació del superàvit pressupostari
(atès que no es supera el límit d’endeutament i que no hi ha obligacions pendents
d’aplicar al pressupost) per a les destinacions alternatives proposada per la
Disposició Addicional Sisena serà el següent:

a. Inversions financerament sostenibles.
QUART. Atesos els resultats d’aquest Informe d’intervenció, es conclou:

a. El compliment dels requisits de la Disposició Addicional Sisena.

b. L’import aplicable a les destinacions del punt anterior serà de
1.658.459,53 euros, per a Inversions financerament sostenibles.

CINQUÈ. El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el
superàvit pressupostari segons allò que s’estableix en l’apartat anterior serà el
següent:
Altes en Aplicacions de Despeses

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Apl. Press.

Descripció

1611 60900 01

Proveïment

Increment
i

distribució

d’aigua.

Inv.

Nova

20.882,68

Proveïment i distribució d’aigua. Bombes impulsió pous

9.100,00

infraestructures i béns destinats a l’ús general.
1611 63301 01

municipals
1611 62301 01

Proveïment

i

distribució

d’aigua.

Inv.

Nova

en

215.000,00

maquinària, inst. Tècniques i utillatge
4540 61900 01

Camins. Altres inv. Reposició infraestructures

9331 63200 01

Gestió del patrimoni. Inv. Reposició associada al

80.000,00
980.000,00

funcionament dels serveis
Total suplement de crèdit

1.304.982,68

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Apl. Press.

Descripció

1601 62900 01

Clavegueram.

Increment

Altres

inversions

noves

en

16.856,01

Enllumenat públic. Altres inv. Noves n infraestr. I béns

265.000,00

infraestructures i béns destinats a l’ús general
1650 60900 01

d’ús general
3423 60900 01

Club Hípic. Altres inversions noves en infraestructures i

31.248,37

béns
9331 61900 01

Gestió del patrimoni. Reposició infraestructures i béns

40.372,47

d’ús general.
Total crèdit extraordinari

353.476,85

Total increment de la modificació: 1.658.459,53€

Altes en aplicacions d’ingressos
Apl. Press.

Descripció

870 00

Romanent de tresoreria despeses generals

Total

Increment
1.658.459,53

1.658.459,53

