
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER DONAR COMPLIMENT ALS 
COMPROMISOS ADQUIRITS EN PLE 
Els darrers Plens de la corporació han acumulat una sèrie de compromisos que s’han 

de traduir als pressupostos per tal que es puguin dur a terme. Entenem que la situació 

actual d’emergència no ens permet allargar els terminis i ens obliga a accelerar la 

realització de totes les propostes que ens poden ajudar a sortir-nos-en. 

Per tot això es presenta una modificació de pressupostos que inclou aquestes mesures 

i que permetrà convertir-les en una realitat. 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 172 al 182 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 i 41 del Reial Decret 

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. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 

TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al 

precepte de referència. 

3. Segons els articles 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, i els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en 

relació a les respostes donades pel Ministeri (Subdirecció General d’Estudis i 

Finançament de les Entitats Locals) pel que fa als expedients de modificació de crèdit. 

DISPOSICIÓ 

El ple de la corporació acorda: 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit, per import de 105.300,00 €, que cal finançar 

per un augment dels ingressos, del pressupost vigent de la corporació d’acord amb el 

següent detall: 

Despeses que cal finançar: 

Crèdits extraordinaris: 



 

Partida Nom 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d’increment 
Consignació 

definitiva 

   Aportació Consell Comarcal 
destinada a l'Associació Pro-
Disminuïts Psíquics del Berguedà 

0,00 € 18.152,74 € 18.152,74 € 

   Inversió Escola Bressol 0,00 € 105.300,00 € 105.300,00 € 
   Subvencions a entitats 60.000.00 € -35.793.92 € 24.206.08 € 

   Subvencions a entitats del tercer 
sector 

0,00 € 75.793.92 € 75.793.92 € 

   Subvencions a associacions de 
comerciants 

0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

   Pla de xoc a autònoms i empreses 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00€ 

23 92901 50000 Fons contingència 120.000,00€ -60.000,00 € 60.000,00€ 

07 33001 22692 Publicitat  12.500,00 € -8.000,00 € 4.500,00 € 
17 33801 22799 Treballs realitzats per altres 

empreses i professionals 
291.750,00 € -80.152,74 €€ 217.347,26 € 

Total altes crèdits 105.300,00 € 

 

Finançament que es proposa: 

Partida Nom 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d’increment 
Consignació 

definitiva 

  45083 Aportació Generalitat escola 
bressol 

0 105.300,00 € 105.300,00 € 

Total altes ingressos 105.300,00 € 

 

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. 

Tercer.- En compliment del que disposa l’article 169 del TRLRHL, l’expedient s’ha de 

publicar al BOP i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin 

examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament 

aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas 

contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 

Quart.- Peu de recursos.:  

“ En quant a l’aprovació provisional:  

Us informo que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via administrativa. 

No obstant això les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa o indirectament 

sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, 

produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, podran ser 

objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o en el seu cas alçada, que 

s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previst en 

els arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques.” 



 

En cas de no presentar-se al·legacions i s’aixequi a definitiu l’Acord i es procedeixi a la 

seva publicació: reclamacions i esdevenir definitiva l’aprovació:  

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs 

potestatiu de reposició davant l’Alcaldia (o en el seu cas Ple) d’aquesta Corporació, de 

conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a 

comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació. En el supòsit 

que del procediment, se’n puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a 

l’interessat , el termini es computarà des del dia hàbil següent de finalització de l’estat 

d’alarma. 

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a 

comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre 

corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del 

mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. 

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 

del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 

de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 

Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació 

presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins 

que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 

de reposició”. 
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