SERVEIS ECONÒMICS, HISENSA MUNICIPAL I DE LA INTERVENCIÓ. INFORME NÚM.:
OP 25/2020 DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
ENTRE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA NÚM.: 25/2020
Fets
1.- En data 10 i 12 de juny de 2020 en dues propostes de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis
Municipal es sol·licita la tramitació de modificació pressupostària en la modalitat de
transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa del pressupost 2020. La motivació
de la modificació és la següent:




Dotar de crèdit a l’Àrea de Drets Socials per que Font del Ferro SL pugui atendre a
les seves obligacions, donat que amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 s’ha suspès durant 3 mesos l’encàrrec realitzat mitjançant Decret número
5215/2019 de data 29 d’octubre de 2019, per import de 16.856,52€.
També s’ha suspès durant 3,5 mesos l’encàrrec realitzat mitjançant Decret número
5738/2019 de data 2 de desembre de 2019, per import de 86.674,78€.

2.- Els crèdits incrementats en la modificació es financen mitjançant transferències negatives
d’altres partides.
3.- El servei ha realitzat la retenció corresponent a l’aplicació pressupostària a disminuir en
la modificació.
4.- Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix les
següents limitacions:
 No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
 No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències,
excepte quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
 No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
5.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen reductibles
sense que es pertorbi el respectiu servei.
6.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica i diferent
àrea de despesa.
7.- La documentació que adjunta el servei 7U052 per tal de sol·licitar la modificació és la
següent:
a) Proposta de modificació pressupostària amb data 10 de juny de 2020 signada per
la coordinadora de Medi Ambient i Serveis Funeraris i el regidor delegat de Medi
Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
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b) Informe de data 10 de juny de 2020 signada per la coordinadora de Medi Ambient i
Serveis Funeraris.
c) Informe de la suspensió temporal del decret 5215/2019 dels encàrrecs a Finca
Font del Ferro de data 10-06-20.
d) Document comptable de la retenció de crèdit de l’aplicació pressupostària a
disminuir.
8.- La documentació que adjunta el servei 7U047 per tal de sol·licitar la modificació és la
següent:
a) Proposta de modificació pressupostària amb data 12 de juny de 2020 signada per
la coordinadora de Medi Ambient i Serveis Funeraris i el regidor delegat d’Obra
Pública i Promoció de l’Esport.
b) Informe de data 10 de juny de 2020 signada per la coordinadora de Medi Ambient i
Serveis Funeraris.
c) Informe de la suspensió temporal del decret 5738/20219 dels encàrrecs a Finca
Font del Ferro de data 10-06-20.
d) Document comptable de la retenció de crèdit de l’aplicació pressupostària a
disminuir.
9.- En compliment del previst en l’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, en
concordança amb els articles 43 i 44 del 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 Pressupostos, i altra normativa
concordant, aquest informe té caràcter preceptiu
Fonaments de dret












Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), en relació a la declaració
a tot el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.
Articles 169,170,172,177,179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 34 i 40 a 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, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals.
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.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat.
Article 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2020.
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Conclusió
Es proposa impulsar mitjançant expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient
25/2020, de Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2020, en la modalitat
transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa, per import de 103.531,30 euros,
d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj.

Descripció

Org.

Prog

Eco.

7U052

1720C

21000

7U047

1710C

21000

Reparacions
i
d’infraestructures
Reparacions
i
d’infraestructures

manteniment
manteniment

TOTAL

Modif.

16.856,52€
86.674,78€
103.531,30€

Aplicacions a incrementar:
Aplicació
Proj.

Org.
3U033

Descripció

Prog.
2310A

Modif.

Eco.
44900

Aportació Finca Font de Ferro

TOTAL

103.531,30€
103.531,30€

El que s’informa als efectes oportuns

La tècnica d’Intervenció
Comptabilitat Pressupostària i
Financera,

La interventora,

Raquel Martín Montes

Sandra Cerdà Gómez
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