El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió del dia 25 d'octubre de 2018, amb l'advertiment a què
fa referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
75/2018 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Antecedents o Fets
1.- Per providència del regidor de Comunicació, de data 24 de setembre de 2018, s’ha iniciat l’expedient de
Modificació de Crèdit en la modalitat de Crèdit Extraordinari.
2.- En data 3 d’octubre de 2018, mitjançant proposta signada pel regidor de Comunicació, el gerent en
funcions i la responsable de Ràdio Rubí, es sol·licita tramitar un expedient de modificació pressupostària
en la modalitat de crèdit extraordinari, per tal de poder atendre la necessitat de canviar el sistema d’àudio
de la Ràdio.
3.- D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, davant l’existència de
despeses que no puguin demorar fins l’exercici següent i per les quals no existeixi crèdit en el pressupost
vigent, s’haurà d’incoar un expedient un expedient de modificació de crèdit extraordinari.
4.- Donant compliment als requeriments establerts en l’article 37.2, apartat a) i b), 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, i que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-lo a exercicis
posteriors.
b) La inexistència en l’estat de depeses del pressupost destinat a aquesta finalitat específica.
5.- Amb caràcter general, l’augment de la despesa es finançarà amb càrrec al romanent líquid de tresoreria,
amb majors ingressos sobre els totals previstos al pressupost i mitjançant anulacions o baixes de crèdit de
despeses d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromesos. En aquest cas es tracta de despeses
que es finançaran a càrrec de crèdit d’altres aplicacions.
6.- El servei ha realitzat la retenció corresponent en les aplicacions pressupostàries a disminuir en
l’expedient.
7.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen reductibles sense que es
pertorbi el respectiu servei.
8.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només representa un
trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
9.- L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, d’acord amb l’article 177.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
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10.- Vist l’informe d’Intervenció de data 5/10/2018, emès conforme l’article 4 del Reial Decret 128/2018, de
16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional.

Fonaments de dret
-

Els article 169,170,172,i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 34 a 38 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 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
L’article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre.

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 416/2014.
- 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 8è de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018.

Vista la proposta del gerent en funcions i el regidor de Comunicació de data 5 d’octubre de 2018, i de
l’informe tècnic de data 20 de juliol de 2018 i 5 d’octubre de 2018, que consten a l’expedient.

Per tot això,

S’ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 75/2018 en la modalitat de crèdit
extraordinari, finançat mitjançant baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses, sense que es pertorbi el respectiu servei, d’acord amb el següent detall:
Pressupost de Despeses – Altes aplicacions
Aplicació
Pressupostària

Descripció

C. Inicials

Modificació

C. Totals

9U066-4910B-62600

Inversió nova en EPI

0,00€

12.000,00€

12.000,00€

TOTAL

0,00€

12.000,00€

12.000,00€

Pressupost de Despeses – Baixes aplicacions
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Aplicació
Pressupostària

Descripció

C. Inicials

Modificació

C. Totals

9U066-4910A-22699

Altres despeses diverses

9.684,00€

8.000,00€

1.684,00€

9U066-4910C-22799

Altres treballs realitzats per
altres empreses
TOTAL

9.880,00€

4.000,00€

5.880,00€

19.564,00€

12.000,00€

7.564,00€

SEGON.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

El gerent,

Jordi Nuñez Freixa

El regidor de Comunicació,

Moisés Rodríguez Cantón

L'alcaldessa

El vicesecretari accidental

Ana Maria Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR

26/10/2018 16:11:30

26/10/2018 13:28:25
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