ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA

Identificació de l’expedient
Informe per la modificació pressupostària de crèdit extraordinari
Antecedents i exposició
En el ple de 30 de gener de 2020 s’aprova definitivament el pressupost.
La situació generada per la declaració de l'Estat d'Alarma davant les conseqüències
derivades de la crisi econòmica provocada per coronavirus COVID 19, ha suposat l'adopció
de mesures d'actuació de forma immediata per a l'impuls de l'activitat econòmica en el
Municipi de Rubí. Per aconseguir la reactivació de el teixit econòmic del nostre municipi,
l'Ajuntament de Rubí, mitjançant l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació, vol engegar una línia
d'ajudes extraordinària per a actuacions en el teixit econòmic, manteniment de la activitat
econòmica i dels seus llocs de treball.
La partida 4U0504411B47900 correspon a la partida de capítol IV destinada al pagament del
transport urbà que incorpora l’increment d’aquesta partida degut a l’increment del valor del
contracte del transport urbà per la incorporació de millores de les línies entre d’altres coses.
La previsió d’adjudicació d’aquest contracte era Octubre de 2020 però ha data d’avui encara
no s’han publicat els plecs i per tant el servei preveu que com a molt d’hora començarà al
desembre de 2020.
El servei de mobilitat ha fet informe amb data17 de febrer de 2020 sobre la suficiència de
crèdit per fer front als pagaments de les despeses derivades de la prestació del servei de
transport públic de Rubí el qual preveu que no s’executarà tota la consignació de la partida
prevista al pressupost.
La partida 4U0501340F2100 contemplava la previsió d’adjudicació del contracte de control
de càmeres de la illa vianants, a data d’avui els plecs no s’han publicat i per tant el servei
preveu que l’adjudicació passi al 2021.
La partida 4U043510D22706 Estudis i treballs tècnics contemplava unes licitacions
relacionades amb de modificacions de planejament i reparcel·lacions de les quals a data
d’avui no s’han publicat els plecs i que el servei preveu que no s’adjudicaran fins al 2021.
Atès que a l’aplicació 1U016 4310A 47002 no existeix dotació pressupostària, es proposa
tramitar aquesta modificació pressupostària de crèdit extraordinari.

Les aplicacions a disminuir són:
1

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ
4U050 4411B 47900 Transport urbà de passatgers
Reparacions, manteniment i conservació
4U050 1340F 21000 d'infraestructures
4U043 1510D 22706 Estudis i treballs tècnics.

IMPORT
314.000,00 €
78.000,00 €
193.000,00 €

L’aplicació a incrementar és
ORG

PROG ECON DESCRIPCIÓ
Fons contingència dinamització teixit comercial
1U016 4310A 47002
Covid

IMPORT
585.000,00€

Fonaments de dret


Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, que estableix els criteris per tal de classificar
econòmicament la despesa en els pressupostos municipals.



Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de
3 de desembre, en quant a l’estructura per programes dels pressupostos de les entitats
locals.



Articles 8è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2020



Articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el text refós de la
Llei Regularoda de les Hisendes Locals.



Articles 40 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regularoda de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.

Conclusions
Per tal de poder fer front a les despeses generades per les ajudes extraordinàries per a
actuacions en el teixit econòmic, manteniment de la activitat econòmica i dels seus llocs de
treball, es proposa fer la següent modificació pressupostària de crèdit extraordinari :
Les aplicacions a disminuir són:
ORG PROG ECON DESCRIPCIÓ
4U050 4411B 47900 Transport urbà de passatgers
Reparacions, manteniment i conservació
4U050 1340F 21000 d'infraestructures
4U043 1510D 22706 Estudis i treballs tècnics.

L’aplicació a incrementar és

IMPORT
314.000,00 €
78.000,00 €
193.000,00 €

ORG

PROG ECON DESCRIPCIÓ
Fons contingència dinamització teixit comercial
1U016 4310A 47002
Covid

IMPORT
585.000,00

Els crèdits de la partida que es pretenen reduir no es troben compromesos, i s’estimen
reductibles sense pertorbació del servei.

La Coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana

Mª Carmen Méndez Arrebola
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