EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA NÚM 61/2018
EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA
INFORME DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Gerència
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: modificació de crèdit del pressupost de l’estat de despeses número 61/2018
mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea
de despeses.
1.4. Òrgan d’aprovació: Ple

2. ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Mitjançant proposta de Gerència de data 28 de juny de 2018 es proposa la
incoació i tramitació de l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de
Rubí per a l’exercici 2018 mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions de
despeses de diferent àrea de despesa. El motiu d’aquesta modificació pressupostària
és donar compliment a la moció del grup municipal AUP-CAV-PA pel compliment de
l’article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local exp. 29/2018/MOC aprovada pel Ple
de l’Ajuntament de Rubí de data 26 d’abril de 2018.
Segon.- En l’expedient tramitat es justifica, per part de l’òrgan encarregat de la seva
tramitació, el caràcter inajornable de la despesa i la no pertorbació del servei públic de
la reducció de les dotacions pressupostàries proposades.
En concret, l’expedient objecte d’informe és el que seguidament s’indica:
Aplicacions a disminuir:

Aplicació
Proj.

Org.
9U001

Prog.
9120A

Descripció
Eco.
48000

Aportació a grups municipal

TOTAL

Modif.
32.673,14€
32.673,14€
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Aplicacions a incrementar:

Aplicació
Proj.

Descripció

Org.

Prog.

Eco.

3U033

2310A

44900

Aportació Finca Font del Ferro

TOTAL

Modif.
32.673,14€
32.673,14€

3. LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable ve fonamentalment recollida en els següents preceptes legals:
-

-

Article 181 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.
Articles 43 a 46 i 77 i 78 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera
Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per
l’Ordre 419/2014.
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Bases d’Execució del Pressupost.

4. FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- La normativa jurídica aplicada està recollida fonamentalment als articles 172
a 182 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 –en endavant TRLRHL-, i als articles 34
a 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-.
Segon- Gerència, en la seva proposta i en els informes que l’acompanyen, justifica el
motiu d’aquesta modificació pressupostària per donar compliment a la moció del grup
municipal AUP-CAV-PA pel compliment de l’article 73.3 de la Llei de Bases de Règim
Local exp. 29/2018/MOC aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí de data 26 d’abril
de 2018.
Tercer.- A l'expedient s'hi ha d'especificar les aplicacions pressupostàries concretes
que s'han d'incrementar i els mitjans o recursos que han de finançar els augments
proposats. En aquest cas a la proposta del servei gestor s’hi especifica l’aplicació
pressupostària corresponent de l’Estat de Despeses que és objecte de modificació.
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Quart.- Les transferències entre aplicacions pressupostàries de l’Estat de Depeses del
Pressupost que es proposen afecten a diferent àrea de despesa, pel que és d’aplicació
l’apartat 2 de l’article 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè.- L’article 180 del TRLRHL, així com l’article 41 del RD 500/1990, disposa que
les transferències de crèdit no afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris
concedits durant l’exercici. Tampoc es podran minorar els crèdits que hagin estat
incrementats amb suplements o transferències, ni els crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats,
excepte quan afectin a crèdits de personal. Tampoc s’incrementaran crèdits que com a
conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració, excepte quan
afectin a crèdits de personal.
Les aplicacions pressupostàries que es proposen minorar no fan referència a crèdits
considerats com a ampliables ni extraordinaris. Tanmateix tampoc han estat
incrementades prèviament mitjançant suplements de crèdit o altres transferències.
Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap
minoració, com a resultat de transferències anteriors.
Sisè.- L’article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012
de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes
que no la contradigui, pel RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
No obstant l’anterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que s’hauran d’avaluar les
regles fiscals de compliment d’Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa,
fonamentalment, durant l’aprovació, execució i liquidació del pressupost; la
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, en
resposta a una sèrie de consultes efectuades pel Colegio de Secretarios, Interventores
y Tesoreros (“Cositalnetwork”) de 27 de març de 2013, ha admès que sigui en els
remissions d’informació trimestral previstos en l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre,
el moment de comprovació i remissió d’aquests càlculs, a l’explicitar que:
“Sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación
presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de
cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que
pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley
Orgánica 2/2012 citada”.
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Setè.- L’aprovació d’aquest expedient, en virtut del que disposa l’article 179 del
TRLRHL, és competència del Ple.

5. CONCLUSIÓ

Es competència del Ple l’aprovació de la modificació pressupostària núm. 61/2018 en
la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de l’estat de despeses amb
diferent àrea de despesa, amb la finalitat d’augmentar l’aportació municipal a Font del
Ferro, al capítol 4 del pressupost de despeses, d’acord amb els informes que consten
a l’expedient.

Així mateix, s’adverteix que en base als càlculs detallats a l’informe d’intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa de data 11 de juny de 2018 NO es compleix l’objectiu de la regla de la
despesa. Tenint en compte, que aquests càlculs són una previsió, s’haurà de realitzar
un seguiment de l’execució pressupostària de l’exercici. Si en un futur es continués
incomplint l’objectiu de la regla de la despesa, s’haurà de formular un Pla Econòmic
financer de conformitat amb l’establert en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica
2/2012.
Rubí, 6 de juliol de 2018
La Interventora,
TCAT P
Sandra
Cerdà
Gómez - DNI
36518610S
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