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Atesa l'existència de diferents romanents de tresoreria afectats, derivats 
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.

Atesa la obligatorietat d'incorporar aquests romanents a l'exercici següent 
per a l'execució dels projectes relacionats amb els esmentats romanents de 
crèdits afectats.

Atesa la necessitat de suplementar diferents partides del pressupost de 
2016 per fer front a diferents obligacions reconegudes.

Atès també que és necessari la creació de diferents partides 
pressupostàries amb crèdits extraordinaris.

D'acord amb el que disposen els articles 175, 177 i 182 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'informe de la Intervenció municipal de fons.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'Àrea de Serveis Centrals i 
Economia, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S
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PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost 1/2016, de 
l'Ajuntament de Montmeló, referent a crèdits extraordinaris, incorporació 
de romanents, suplementació de crèdits, majors ingressos i baixes per 
anul·lació:

- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

CAPÍTOL VI 380.413,00 EUR

- CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CAPÍTOL II 12.000,00 EUR
CAPÍTOL IV 20.000,00 EUR
CAPÍTOL VI 50.000,00 EUR



- SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL IV 2.000,00 EUR
CAPÍTOL VI 364.000,00 EUR

Aquestes modificacions es financien amb:

- MAJORS INGRESSOS

CAPÍTOL IV 50.000,00 EUR

- BAIXES PER ANUL·LACIÓ

CAPÍTOL II 12.000,00 EUR
CAPÍTOL V 65.000,00 EUR
CAPÍTOL VI 321.000,00 EUR

- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

CAPÍTOL VIII 380.413,00 EUR

SEGON.- Exposar al públic en el termini reglamentari de quinze dies hàbils 
mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província.

TERCER.- En cas que no es presentin 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.

�
����������������%%%%%%%%����������������        !!!!!!!!

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: 6 ICV-EUIA-E
            S'abstenen: -
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L'Alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Esteban com a regidor d'Economia. 

El senyor Esteban explica que aquesta modificació que es presenta a 
aprovació té tres parts:
a) Incorporació de romanents afectats.
b) Crèdits extraordinaris per majors ingressos
c) Suplementació de crèdits
Diu que quan una inversió té un procés d'execució que supera l'anualitat, 
és a dir, que va més enllà del 31 de desembre de l'any que pertoqui, es 
genera el que es coneix com a “romanents de tresoreria afectats”. Explica 
que el romanent és una magnitud financera que representa l'excedent de 
liquiditat a curt termini. També es defineix com una magnitud “fons”, ja 
que quantifica l'excedent de finançament en una data determinada: 31 de 
desembre. Diu que és obligatori que aquests romanents s'incorporin a 
l'exercici següent per tal de procedir a l'execució dels projectes 
relacionats amb dits romanents. Comenta que en el cas d'aquesta modificació 
que avui es presenta el total de romanents incorporats és de 380.413 euros 
i corresponen a tres actuacions: reurbanització de la travessera urbana de 
les carreteres BV5156 i BV5003, la reforma de la plaça de Joan Miró i 
l'Anella Verda. L'apartat de crèdits extraordinaris suma un total de 70.000 
euros. D'aquest import, diu, un total de 50.000 euros correspon a la segona 
fase de la remodelació dels vestidors de les piscines i queda cobert per un 
major ingrés provinent d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Els 



restants 20.000 euros corresponen a una aportació extraordinària necessària 
per tal de liquidar de forma efectiva les obligacions que EMSO, empresa 
municipal, tenia a 31 de desembre, data de la seva dissolució. L'apartat de 
suplementació de crèdits té dues parts. La primera correspon a la 
desagregació d'una part de la partida d'inversions del pressupost general 
per tal d'adjudicar els imports corresponents a actuacions concretes. Diu 
que així es donen de baixa 321.000 euros de la partida global d'inversions 
per tal de dotar dues partides, amb nom i cognoms podríem dir, com són la 
reforma de la Plaça de Joan Miró (140.000 euros) i Conge (181.000 euros). 
Diu que la resta de crèdits suplementats sumen un total de 57.000 euros. 

Intervé a continuació el senyor Juan José Vinuesa del grup municipal 
ICV-EUiA-E. Diu que com van votar en contra del pressupost, voten en contra 
de la modificació. Demana a l'Alcalde que expliqui perquè hi ha 800.000 € 
de modificació i perquè no es va preveure al pressupost quan es va aprovar. 
Diu que volen una explicació política. 

L'Alcalde diu que els romanents afectats, que representen un 45% de la 
modificació, és una obligació de fer-ho. Són els romanents de l'exercici 
2015 amb finançament afectat que passen ara al 2016. També diu que hi ha 
una part molt important d'inversions per valor de 181.000 € i 140.000 € que 
es diu que deixen de ser inversions genèriques i ara passen a ser 
concretes: reforma de la plaça Joan Miró i Conge. Tant sols es canvia el 
nom de la partida.
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