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Maria Teresa Piñol Piñol, secretària acctal. de l'Ajuntament de Roquetes

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària i
urgent realitzada el dia 23 de novembre de 2017, va acordar entre altres, per
majoria amb el vot a favor d’ERC,CiU,PP i PxC i l’abstenció del PSC , l'acord que
literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206
del ROF:
2.2. Aprovar si procedeix, modificació de crèdits 17/2017 de suplement
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals.

1. Mitjançant Provisió d’Alcaldia amb data 20-11-20174 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 17/2017, sota la modalitat de
suplement de
crèdit finançat amb romanent de crèdit per a despeses generals.
2. L’objecte de la modificació és suplementar el capítol IX de despeses
«Passius financers» per tal de complir amb l’amortització anticipada de
préstecs, derivada de la distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici
2016.
L'article 32.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera determina que en el supòsit que la
liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el
nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si
aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute.
3. La quantificació de la modificació és la següent:
Suplement de crèdit:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Euros

1.011.91302

Amortitzacions préstecs RDL
4/2012

692.307 €

Total despeses

692.307 €
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Antecedents de fet

Finançament:
Concepte

Descripció

Euros

87010

Incorporació romanent de crèdit
obligatori

692.307€

Total ingressos

692.307€

Fonaments de Dret
1. Articles 169, 170, 172 i 177 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
3. Base 11 de les d’execució del pressupost per a l'exercici 2017.
4. Article 32.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Justificació
Les despeses a realitzar tenen caràcter específic i no poden demorar-se fins a
l’exercici següent per la necessitat de complir amb la distribució del superàvit
de l’exercici 2016 que obliga a amortitzar deute per l’import del romanent de
tresoreria.

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits núm.
17/2017 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a
l'e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin
reclamacions, l’acord s’entendrà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Roquetes, document signat electrònicament.
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El Ple va adoptar l’acord següent:

