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AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
MARC PORTELL I PEIPOCH, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga,
CERTIFICO que el ple de la corporació, en sessió Ordinari celebrada el dia 5 de juliol
de 2018, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació:
PROCEDIMENT
ECO _Expedients Serveis econòmics 2018/29
PRP2018/815

EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2018-03
Interessat: SERVEIS ECONOMICS - INTERVENCIO (P0802200F)
MOTIVACIÓ
Donant compliment a la providència de l’Alcaldia De 21 de juny de 2018, i de
conformitat amb el que disposen els articles 177 i següents del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i les
bases d’execució del pressupost, per intervenció s’ha tramitat el corresponent
expedient de crèdits extraordinaris nº 3/2018 del pressupost general d’aquesta
Corporació per l’any 2017, aprovat pel Ple en sessió del dia 20 d’abril de 2017,
prorrogat per l’any 2018.
Vist l’informe d’Intervenció:
ANTECEDENTS
Pel Providència de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2018, s’ha ordenat la incoació de l’expedient per
fer modificacions de crèdit en el marc del pressupost general vigent d’aquesta corporació.
FONAMENTS JURÍDICS
Quan a les modificacions per majors ingressos, és disposa de les comunicacions de l’atorgament
de les diferents subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona.
Es compleix l’article 41 del Reial decret 500/1990, allò previst a les Bases d’Execució del
Pressupost 10, 11, 12, 13 i 14 i als articles 177 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març pel qual s’aprova el TRLHL.
Es manté l’estabilitat pressupostària, amb la comptabilització d’aquest expedient ja que les
modificacions per majors ingressos (subvencions) no afecten la regla de la despesa, ja que aquests
ingressos són finalistes dels Capítols 4 i 7 i la despesa que financen no computa com a increment
de despesa.
Es manté l’estabilitat pressupostària, amb la comptabilització d’aquest expedient.
Per altra banda atès que s’incorpora una nova inversió no contemplada en el pressupost 2017,
caldrà modificar l’annex d’inversions en aquest sentit:

CPISR-1 C Marc
Portell i Peipoch

CPISR-1 C
Montserrat
Venturós Villalba
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Org

Progr

Econ

08

15312

61900

Descripció
Millora Urbana
Polígon Industrial

PRESSUPOST

Subv. Diba 16-19

1.054.186,57

1.054.186,57

0,00

0,00

1.054.186,57

1.054.186,57

0,0

0,0

1.054.186,57

1.054.186,57

Préstec

ordinari

total

La inversió corresponent a la millora urbana del Polígon Industrial, es financerament sostenible ja
que no incrementarà la despesa de manteniment en el decurs de la seva vida útil, ja que es tracta
d’una millor d’infraestructures que evitaran l’haver de manteniment que s’havia hagut de fer en
aquests darrers anys.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement aquest expedient de modificació de crèdits.
Berga 21 de juny de 2018
L’interventor Acctal.
Florenci Torrents i Gonfaus

DISPOSICIÓ
El ple municipal acorda,
Primer- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 3/2018 de
l’Ajuntament de Berga, segons el següent detall:
Org.

Prog.

Crèdit
inicial

Augment o
disminució

Econ.

Nom partida

0,00

8

15320

74000

CREDITS EXTRAORDINARIS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL ADEQUACIONS VIARIES
MOBILITAT

6

32301

22609

EXPLORATORI DE LA NATURA

0,00

8

15312

61900

MILLORA URBANA POLIGON INDUSTRIAL DE LA VALLDA

0,00

Crèdits
definitius

80.000,00

80.000,00

30.000,00

30.000,00

1.054.186,57 1.054.186,57

TOTAL TRANSFERENCIES POSITIVES

1.164.186,57

TOTAL INCREMENTS

1.164.186,57

FINANÇAMENT
MAJORS INGRESSOS
46111

TRANSFERENCIES CORRENTS DIPUTACIÓ

0,00

30.000,00

30.000,00

76100

TRABNSFERENCIES CAPITAL DIPUTACIO

0,00

80.000,00

80.000,00

76112

TRANSFERENCIES CAPITAL DIPUTACIO POLIGONS

0,00

1.054.186,57 1.054.186,57

TOTAL BAIXES PER NO EXECUCIO

1.164.186,57

TOTAL FINANÇAMENT

1.164.186,57

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies.
Tercer.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten
al·legacions, la proposta esdevindrà aprovada definitivament.
Quart.- Modificar l’annex d’inversions del pressupost general de l’exercici 2017, atès
que l’obra de millora urbana del Polígon Industrial, no hi estava prevista, tal com
s’indica a continuació:
Org

Progr

Econ

Descripció

PRESSUPOST

Subv. Diba 16-19

Préstec

ordinari

total
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08

15312

61900

Millora Urbana Polígon
Industrial

1.054.186,57
1.054.186,57

1.054.186,57

0,00

0,00

1.054.186,57

1.054.186,57

0,0

0,0

1.054.186,57

Cinquè.- Quant a l’aprovació provisional: L’acte es de tràmit, no posa fi a la via
administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà de cap recurs.
Cas de no presentar-se reclamacions i esdevenir definitiva l’aprovació: “Contra
aquesta disposició, que és definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a
partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició
de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.”
Votacions:
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres
consistorials presents amb el següent resultat:
Vots a favor: 6 vots del grup municipal de la CUP-PA, 6 vots del grup municipal de
PDeCAT-CDC, 3 vots del grup municipal d’ERC-AM i 1 vot del grup municipal del ICVEA
Vots en contra: --Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba, a reserva del text que resulti de
l’aprovació de l’acta, al municipi el dia 6 de juliol de 2018.
Vist i plau,
L’Alcaldessa

El secretari acctal.

Montserrat Venturós Villalba

Marc Portell i Peipoch
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