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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT

- Identificació de la sessió.
Número: 8/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 17/11/2014
Horari: de 20:05 a 20:20 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 1r tinent d’alcalde
Enric París Daran, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Raimundo Coll Pallarés
Mercè Anglès Elias, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2014, de suplement de
crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
- Desenvolupament de la sessió.
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 20:05 hores del dia 17 de novembre de 2014.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2014, de
suplement de crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
ANTECEDENTS
1. Pel decret de l’alcaldia de data 13 de novembre de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit núm. 1/2014, mitjançant suplement de crèdit a finançar amb el
romanent de tresoreria per a despeses generals, com a conseqüència de l’obligació legal d’haver
d’amortitzar anticipadament el préstec pendent, aplicant del superàvit de l’exercici 2013.
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2. L’alcalde, en data 14 de novembre de 2014, ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. El secretari-interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen
el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i número 1/2014, per import de 9.010,36 €,
que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, aplicant el superàvit
de l’exercici 2013, per tal d’amortitzar anticipadament i cancel·lar l’únic préstec que manté la
corporació, d’acord amb el següent detall:
- Despeses a finançar:
1/ Suplement de crèdit:
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Partida

Nom

Suplement proposat €

011/913.00

Amortització del préstec amb Catalunya Caixa

Total suplement de crèdits :

9.010,36
9.010,36

- Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

9.010,36

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 20:20 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

