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[FirmaDecreto]

DECRET D2015AJUN000399 07/05/2015
REF: Expedient número DECH2015000093
Assumpte
Expedient 6_2015 de Modificació del pressupost, per préstec a curt termini al Consorci del
Centre Teatral i Cultural "La Massa", per import de 24.939,32 €
Relació de fets i fonaments de dret.
1. En data 18 de desembre de 2014 es va signar el Decret número 2014000262
20
de
Concessió d’un préstec a curt termini al Consorci del Centre Cultural i Teatral “La
Massa” per un import de 12.000 euros.
euros
2. S’ha presentat per part de la Regidoria de Cultura una sol·licitud de pagament
urgent, a favor del Consorci del Centre Cultural
tural i Teatral "La "Massa" per un
import de 24.939,32 euros, amb la finalitat de cobrir desfasaments transitoris de
tresoreria originats pel retard en la devolució de l'IVA per part de l'Agència
Tributària.
3. Concretament l’import d’IVA pendent de retornar per l’Agència Tributària és de
36.939,32 euros (12.0000 + 24.939,32).
4. En l’àmbit de les relacions entre Ajuntament i entitats dependents o en aquest cas el
Consorci del Centre Cultural i Teatral "La "Massa",
"Massa", no hi ha cap figura econòmica i
pressupostària que encaixi amb les bestretes reintegrables. Es pretén que
l’Ajuntament anticipi determinades quantitats de diners al consorci quantitats que
seran retornades o compensades en un futur pròxim.
5. Aquesta operació
ió que es vol dur a terme, es pot fer a través de la figura dels
PRÉSTECS CONCEDITS PER
P
L’AJUNTAMENT. El Pla de Comptabilitat Pública adaptat a
la Administració Local preveu que les corporacions locals puguin realitzar préstecs
amb o sense interessos tant a curt (Reintegrament en menys d’un any) com a llarg
termini (reintegrament en més d’un any).
6. Pel que fa al procediment concret a seguir per dur a terme el préstec, l’expedient
haurà de ser incoat per l’Alcaldia, expedient, que en tot cas haurà de ser informat
info
per Intervenció.
7. Quant a l’òrgan competent per aprovar el préstec, hem de tenir en compte les
normes quantitatives recollides en la Llei 5 / 1987 reguladora de les bases de règim
local, en el seu article 21 es disposa que l’Alcalde és competent per disposar
di
despeses en quantia no superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Així,
si l’import del préstec és superior a aquest percentatge, serà el Ple l’òrgan
competent per aprovar la concessió del préstec a la societat municipal.
8. Pel que fa a laa seva aplicació pressupostària, la mateixa es realitzarà sobre la base
del contingut en la ORDRE EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i en concret, els
préstecs concedits s’han d’aplicar
d’apli
al Capítol VIII Actius financers, que recull la
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despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en
l’adquisició d’actius financers, tant de l’interior com l’exterior, sigui quina sigui la
forma d’instrumentació, amb venciments a curt, a mitjà i a llarg termini, dins de la
classificació dels actius financers es troba l’article 82 sobre «Concessió de préstecs
al sector públic:
Article 82. Concessió de préstecs al sector públic.
Préstecs i bestretes amb o sense interès, amb termini de reemborsament a curt (no
superior a un any) i a llarg termini (superior a un any) concedits al sector públic.
Concepte 820. Préstecs a curt termini.
Bestretes i préstecs amb o sense interès, el termini de reemborsament i cancel·lació
no sigui superior a 12 mesos. Es distingiran mitjançant subconceptes els subsectors
prestataris:
Subconcepte 820.00.
820.00 A l’Estat
Subconcepte 820.10.
820.10 A comunitats autònomes.
Subconcepte 820.20.
820.20 A entitats locals.
Subconcepte 820.90.
820.90 A altres subsectors.
Concepte 821. Préstecs a llarg termini.
Bestretes i préstecs amb o sense interès, el termini de reemborsament i cancel·lació
sigui superior a 12 mesos. Es distingiran mitjançant subconceptes els subsectors
prestataris:
Subconcepte 821.00.
821.00 A l’Estat
Subconcepte 821.10.
821.10 A comunitats autònomes.
Subconcepte 821.20.
821.20 A entitats locals.
Subconcepte 821.90.
821.90 A altres subsectors
9. Per tot això s’ha d’efectuar la corresponent modificació del pressupost, amb la
finalitat d’habilitar una partida pressupostària al capítol VIII del pressupost d’acord
amb el detall següent:
PARTIDES QUE ES MINOREN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

15

5

5000000

FONS PER A CONTINGÈNCIES

02

92900

crèdit disponible
final

crèdit disponible baixes
46.439,80

- 24.939,32

21.500,48

- 24.939,32
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

15

8

8209000

CONCESSIÓ PRÉSTECS A CURT TERMINI AL SECTOR PUB.

02

92900

crèdit inicial

suplement

crèdit final

0,00

24.939,32

24.939,32

24.939,32
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10. A l’expedient s’hi ha d’especificar la partida pressupostària concreta que s’ha
d’incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l’augment proposat.
11. El Fons de Contingència va ser creat a l’Administració Local per l’art. 31 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, no existint regulació especifica sobre l’aplicació del Fons de
Contingència en la Llei d’Hisendes Locals, atesa la seva novetat.
12. No obstant el punt anterior, s'ha recollit a la base 89 d'execució del pressupost per a
2015 els criteris bàsics per a la seva aplicació.
13. D’acord a l’article 31 de la LO 2/2012 el pressupost contindrà una dotació
diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran, quan procedeixi, a atendre
necessitats de caràcter no discrecional
discrecional i no previstes al Pressupost inicialment
aprovat, que puguin presentar-se
presentar se al llarg de l’exercici Aquesta dotació figurarà al
Pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, al programa 929 “Imprevistos i
funcions no classificades” adscrit a l’Àrea
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori i al
concepte econòmic 500.00 Despeses imprevistes i funcions no classificades.
14. Per a la seva utilització caldrà resolució del Tinent d’Alcalde declarant la despesa
com a no discrecional i no prevista al Pressupost
Pressupost vigent. La mateixa resolució
aprovarà la transferència de crèdit a les partides adients del Pressupost atenent a la
seva naturalesa, sense limitacions en quant a la vinculació jurídica de la despesa.
15. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació aplicable i, en particular, els
articles 14é de les bases d’execució del pressupost prorrogat per a 2015; 179 i 180
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40, 41 i 42 del Reial
Reial Decret 500/90, de 20
d’abril, que desenvolupa la LRHL en matèria pressupostària.
16. El pressupost general, incorporant-hi
incorporant hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta
anivellat i formalment equilibrat.
Resolució
Aprovar la transferències entre partides
partide expressades d'acord amb el detall següent:
PARTIDES QUE ES MINOREN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

15

5

5000000

FONS PER A CONTINGÈNCIES

02

92900

crèdit disponible
final

crèdit disponible baixes
46.439,80

- 24.939,32

21.500,48

- 24.939,32
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

15

4

8209000

CONCESSIÓ PRÉSTECS A CURT TERMINI AL SECTOR PUB.

02

92900

crèdit inicial

suplement

crèdit final

0,00

24.939,32

24.939,32
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