INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 121/2016 ACORD DE JGL PER A
L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA CASA DEL MARQUÈS DE LAS
ATALAYUELAS D’ALCANAR
En exercici de la funció interventora prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(LRHL), el sotasignat emet el següent informe:
ANTECEDENTS DE FET
En data 11 d’agost de 2016 la JGL va adoptar els següents acords en l’expedient de
referencia:
“PRIMER. ADOPTAR el compromís de destinar la Casa del Marquès de las
Atalayuelas, d’Alcanar, a finalitats públiques en benefici de l'interès general de la
població d’Alcanar, ateses les circumstàncies justificatives de l'adquisició directa
establertes en l'art. 206.3a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i el Reglament
de patrimoni (art. 30), sobre l’adquisició directa de béns patrimonials.
SEGON. ENCARREGAR al departament de Secretaria l’elaboració dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir
l’adquisició directa d’aquest immoble, així com informe previ en el qual es faci constar
la descripció concreta de l’immoble, el nom de la propietat i la llibertat de càrregues.
TERCER. DEMANAR a la Intervenció muncipal la retenció de crèdit per l’import
esmentat, l’emissió d’informe de fiscalització prèvia per a l’adquisició d’aquest
immoble, així com certificació acreditativa de l'import dels ingressos ordinaris
desglossats del pressupost de l’exercici 2016.
QUART. SOL·LICITAR, una vegada es disposi d’aquesta documentació, del
corresponent informe al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, amb tramesa de
la documentació necessària.
CINQUÈ. TRAMETRE aquests acords als Serveis Territorials de Governació i
Administracions Públiques, i donar-ne compte al departament d’Intervenció-Tresoreria,
Serveis Tècnics Municipals i regidoria d’Urbanisme. “
A aquests antecedents els són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
1. Normativa aplicable
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL).
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contracte del Sector Públic (TRLCSP).
Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Alcanar 2016 (BEP).
Reial Decret 1568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist que en el punt dispositiu segon es demana a l’intervenció municipal la retenció de
crèdit per l’import esmentat i l’emissió d’informe de fiscalització prèvia per a
l’adquisició del immoble aquesta intervenció informa el següent:
2. Existència de crèdit
El Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2016 no contempla cap partida per a fer
l’adquisició esmentada. De manera que no es pot practicar cap retenció de crèdit com es
demana en l’acord esmentat.
En aquest sentit, l’article 173. 5 del TRLRHL expressament disposa que “No podrán
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de
las responsabilidades a que haya lugar.”

CONCLUSIÓ
No existeix consignació pressupostària adequada i suficient per a procedir a retenir el
crèdit necessari per a procedir a l’adquisició de referència i fins que no es procedeixi a
modificar el pressupost no es podrà adquirir cap compromís de despesa.

L’INTERVENTOR,
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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Es per això que l’acord esmentat podria estar viciat de nul·litat si de la seva redacció es
pogués despendre que s’ha adoptat un compromís de despesa. Així mateix, s’informa
que no es podrà aprovar cap Plec de Clausules fins que no es tramiti la modificació de
crèdit que sigui necessària per tal de dotar de crèdit el pressupost municipal.

