
 
 
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 
 
 
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control esmentades i establertes en 
l'article 213 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial Decret 424 / 2017, 
de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local; i en atenció a les facultats recollides a l'article 4.1.b) .2º de el Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent  informe 
 
Relació de fets 
 
Vist que a la comptabilitat de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys consten operacions 
pendents d’aplicar al pressupost corresponent a despeses executades durant l’any 2019 
i que pels motius que manca de crèdit pressupostari no varen ser aplicades al 
pressupost d’aquell any.  
 
Les operacions pendents d’aplicar a pressupost són les que consten a l’annex d’aquest 
informe. 
 
Donat que el pressupost vigent no té consignació pressupostària suficient per atendre 
la despesa derivada de la incorporació d’aquestes despeses reconegudes  (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). 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits 
extraordinari es finançaran amb romanent de tresoreria de despeses generals. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer - Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o 
temporalitat dels crèdits inicialment aprovats en els pressupostos de les entitats locals. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 34 de Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril 
pel qual es desenvolupa el capítol primer de l'títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, les 
modificacions de crèdit que podran ser realitzades en els pressupostos de despeses de 
l'Entitat i dels seus organismes autònoms són els següents: 
 

• Crèdits extraordinaris. 
• Suplements de crèdits. 
• Ampliacions de crèdit. 
• Transferències de crèdit. 
• Generació de crèdits per ingressos. 
• Incorporació de romanents de crèdit. 

 
Per a l'aprovació de la modificació de crèdit serà necessària la realització d'aquest 
informe abans que sigui sotmès a l'aprovació del Ple. Cal destacar que el citat expedient 
estarà subjecte als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
 
Segon - La legislació aplicable és la següent: 



• L'article 177 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

• L'article 37.2, apartats a) i b) de el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupost. 
 

Tercer - L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació 
del Pressupost vigent mitjançant crèdits extraordinari per un import total de 66.409,50 
euros. 
 
Les noves aplicacions que s’incorporaran al pressupost arrel d’aquesta modificació són 
les següent: 
 
Crèdit extraordinari OPA 2019: Contractes menors 

Núm. aplicació Concepte Import 

Total 2020 01 151 22602  OPA:PUBLICITAT I PROPAGANDA       250,00 €  

Total 2020 01 1531 21003 

OPA:CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT 

VIA PÚBLICA    1.597,26 €  

Total 2020 01 161 21002 

OPA:CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA 

D´AIGUA       820,24 €  

Total 2020 01 161 63104 OPA:EINES BRIGADA    1.284,45 €  

Total 2020 01 1621 22712 OPA:RECOLLIDA RUNA    3.010,75 €  

Total 2020 01 1622 22701 OPA:ALARMES        50,25 €  

Total 2020 01 1622 22710 OPA:RECOLLIDA ESTRIS VELLS       419,67 €  

Total 2020 01 1622 22717 OPA:CONTRACTES MANTENIMENT       320,19 €  

Total 2020 01 171 21001 

OPA:CONSERVACIONS, REPARACIONS. I 

MANTENIMENT PARCS I JARDINS        51,50 €  

Total 2020 01 320 21201 

OPA:CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT 

DE PARCS     1.195,21 €  

Total 2020 01 326 20200 OPA:LLOGUER RECTORIA       695,84 €  

Total 2020 01 326 20201 OPA:LLOGUER PIS C/ ST. SEBASTIÀ       600,00 €  

Total 2020 01 337 21202 OPA:LLOGUER APARCAMENT VILÀ       366,03 €  

Total 2020 01 338 22670 OPA:DESPESES FESTES, FIRES I APLECS       118,10 €  

Total 2020 01 338 22699 OPA: DESPESES FESTES, FIRES I APLECS    1.226,92 €  

Total 2020 01 342 20000 OPA:LLOGUER CAMP DE FUTBOL       400,00 €  

Total 2020 01 920 21300 OPA:CONSEVACIÓ I REPARACIÓ VEHICLES       606,14 €  

Total 2020 01 920 21301 OPA:CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINÀRIA       395,74 €  



Total 2020 01 920 21302 OPA:CONSERVACIÓ CALDERA ESTELLA       859,16 €  

Total 2020 01 920 22000 OPA:MATERIAL OFICINA       122,93 €  

Total 2020 01 920 22100 OPA:SUBMINISTRAMENT LLUM    2.679,73 €  

Total 2020 01 920 22110 OPA:PRODUCTES DE NETEJA       278,20 €  

Total 2020 01 920 22200 OPA:COMUNICACIONS TELEFÓNICA       761,76 €  

Total 2020 01 920 22300 OPA:AUTOCARS DAVID I MANEL, TARGETES T-10       462,00 €  

Total 2020 01 920 22631 OPA:DESPESES GESTORIA       599,18 €  

Total general   19.171,25 €  

 

Crèdit extraordinari OPA 2019: Contractes menors amb objeccions 

Núm. aplicació Concepte Import 

Total 2020 01 338 22699 OPA: DESPESES FESTES, FIRES I APLECS    2.565,81 €  

Total 2020 01 1622 22711 OPA: RECOLLIDA ESCOMBRARIES  10.868,83 €  

Total 2020 01 920 22706 OPA:CONTRACTES CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA    3.596,12 €  

Total general   17.030,76 €  

 

 

Crèdit extraordinari OPA 2019: Despeses de personal 

Aplicació Concepte  Import  

Total 2020 01 920 13000 OPA:PERSONAL LABORAL OFICINES MUNICIPAL    3.548,97 €  

Total 2020 01 920 13001 OPA:PERSONAL LABORAL BRIGADA MUNICIPAL    3.502,66 €  

Total 2020 01 920 13004 OPA:PERSONAL LABORAL NETEJADORES       754,40 €  

Total 2020 01 920 13002 OPA:PERSONAL LLAR D´ INFANTS    1.876,75 €  

Total 2020 01 920 10000 OPA:RETRIBUCIONS ALCALDIA    1.858,05 €  

Total 2020 01 920 16000 OPA:SEGURETAT SOCIAL PERSONAL    7.961,00 €  

Total 2020 01 920 23000 OPA:DIETES I LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES    2.900,00 €  

Total 2020 01 920 12004 OPA: RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS       885,48 €  

Total 2020 01 920 12100 OPA: COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS    1.291,46 €  

Total 2020 01 920 12101 OPA: COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS       420,05 €  



Total general   24.998,82 €  

 

Crèdit extraordinari OPA 2019: Amortització de préstecs 

Aplicació Concepte  Import  

2020 01 011 91301 OPA: AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS    5.208,67 €  

 

SUMA TOTAL: 66.409,50 EUROS 

Quart - Segons que estableixen els articles 177 del Text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, i article 35 de Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, davant la existència de despeses que no poden demorar-
se fins a l'exercici següent, per als quals no hi ha crèdit en el vigent Pressupost de la 
Corporació. 
 
Cinquè - Aquestes despeses es financen, d'acord amb l'article 177.4 del Text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, així com l'article 36.1 de Reial Decret 500/1990, amb càrrec a Romanent 
líquid de Tresoreria de despeses generals.  
 
Sisè - L'import del romanent líquid de Tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 
2018 ascendeix a la quantitat de 139.958,15 €, sense que s'hagi disposat de la mateixa 
per al finançament d'expedients de modificació de crèdits anteriors, pel que resulta 
suficient per a la finançament de la present modificació 
 
Que la modificació pressupostària, està estructurada i adaptada al que preveu l'Ordre 
EHA 3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'aprova l'estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP / 419 / 2014, de 14 de 
març. 
 
Tal com queda reflectit, l'aplicació pressupostària s'ha definit, al menys, per la conjunció 
de les classificacions per programes i econòmica, a nivell de grups de programes i 
concepte, respectivament. 
 
Així mateix i, de conformitat amb la normativa vigent en matèria pressupostària, el 
pressupost està sotmès a unes regles bàsiques que determinen el seu contingut, àmbit 
temporal així com determinats aspectes de la mateixa, els anomenats principis 
pressupostaris. 
 
Tal com es desprèn d'aquest informe així com de la documentació que obra en 
expedient, entre els citats principis, que es compleixen en la seva totalitat, caldria 
destacar els següents: 
 

• El principi d'universalitat, ja que el pressupost ha de recollir la totalitat dels 
ingressos i de les despeses de l'entitat. 

• El principi de pressupost brut en el seu vessant comptable del principi 
d'universalitat, ja que les aplicacions pressupostàries apareixen pel seu valor 
brut, sense minoracions. 

• El principi d'unitat pressupostària ja que tota l'activitat de l'entitat queda recollida 
en un únic estat d'ingressos i despeses. 



• El principi d'anualitat, ja que el pressupost es refereix a l'any natural. 
• El principi d'equilibri pressupostari, ja que les despeses pressupostàries financen 

als ingressos públics, sense existir dèficit inicial. 
• El principi de Desafectació, ja que els ingressos es destinen a finançar la totalitat 

de les despeses, sense que, en general, es vinculin determinades despeses a 
determinats ingressos, excepte en el cas d'ingressos específics afectats a fins 
determinats. 

 
 
Setè -  El principi d’estabilitat pressupostària d’aquesta modificació s’ha analitzat de 
conformitat amb el Pla Econòmic Financer i el Pla de Sanejament Financer aprovats pel 
Ple de la corporació en data 14 d’octubre de 2019. La mateixa s’adequa a les mesures 
previstes als dos documents i com a conseqüència de la seva pròpia execució. 
 
En aquest sentit, malgrat la incorporació de romanents de crèdit pugui situar 
l’Ajuntament en una situació de necessitat de finançament, la seva aprovació està 
plenament justificada com a conseqüència de l’aplicació del propi PEF aprovat pel Ple. 
 
 
Conclusions 
 
Informar favorablement la modificació pressupostària per crèdit extraordinari número 
1/2020. 
 
 
Marià Vilarnau Massa 
Secretari interventor 
 
 


