El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió del dia 29 de novembre de 2018, amb l'advertiment a
què fa referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES DEL PRESSUPOST 2018

Antecedents o Fets
El Ple, en la sessió extraordinària de 1 de febrer de 2018, aprovà definitivament el Pressupost
Municipal General de l’exercici 2018 integrat pel pressupost de l’Ajuntament de Rubí i les
previsions de despeses i ingressos de l’empresa municipal Finca Font del Ferro, SL i
Promociones Urbanes de Rubí, SA.
Dintre dels documents que integren l’expedient de pressupost consta l’annex de subvencions
nominatives el qual detalla les subvencions de tipus dinerari que es consignen al pressupost
municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte de la subvenció i la quantia, que sempre ha de
tenir el caràcter de màxima.
En l’estat d’ingressos i despeses del Pressupost de l’exercici 2018, en l’apartat de Pressupost de
despeses de capítol IV, es preveu la subvenció ARKAM per al festival internacional de
curtmetratge amb un import de 5.400,00 euros, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U0413340E-48015. No obstant, en no constar l’aplicació pressupostària en la fitxa 33 del Pla Estratègic
de subvencions, no es va preveure en l’annex de subvencions nominatives del pressupost.
D’acord amb l’informe emes per la tècnica del servei de Cultura en data 28 de novembre de 2018
el qual s’adjunta en aquesta proposta, tot i no estar en la fitxa 33 del Pla Estratègic de
Subvencions, s’empara perfectament en els objectius de dita fitxa, aprovada per acord del Ple de
data 25 de febrer de 2016, per la línia de subvenció Suport a Fires i Festivals de cultura amb
projecció de ciutat.
En el mateix informe, es sol·licita la inclusió de la subvenció en l’annex de subvencions
nominatives del pressupost , així com la modificació del Pla Estratègic de subvencions per aquest
concepte.
Vist l’informe d’Intervenció de data 29 de novembre de 2018, conforme l’article 4 del Reaial
Decret 128/2018. De 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració local amb
Habilitació de Caràcter Nacional.
Fonaments de dret
- D’acord amb l’article 22.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
es podran concedir directament les subvencions previstes nominativament en el
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pressupost de l’entitat, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora
d’aquestes subvencions.
- L’article 8.1 de la Llei de la Llei 38/2003, General de Subvencions, estableix que “els òrgans
de les Administracions Públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de
subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Plà Estratègic de Subvencions
els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per la
seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en
tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria”. Per l’establiment efectiu
de les subvencions previstes en aquest Pla, serà requisit bàsic la inclusió de les
consignacions pressupostàries corresponents en els pressupostos anuals, així com
l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió, en el marc de les bases
d’execució del pressupost.
- Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Reial decret legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de
5 de març, en els articles 162 a 169 on fa referència al contingut i aprovació del pressupost
general.
- Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de els entitats locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril en matèria pressupostària desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals: Contingut i aprovació,
crèdits i la seva aprovació, execució i liquidació i nomes específiques per als Organismes
autònoms i Societats mercantils.
Vista la proposta del gerent en funcions i l’alcaldessa de data 29 de novembre de 2018 i de
l’informe tècnic de data 28 de novembre de 2018, que consten a l’expedient.
Per tot això,

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar la modificació de l’annex de subvencions nominatives del pressupost de
l’exercici 2018, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de
data 1 de febrer de 2018, en el sentit d’incloure la subvenció nominativa a l’Associació
Rubinenca per a la Kultura Audiovisual i Musical (ARKAM) per l’organització del festival
Internacional de Curtmetratges (INFEST). No obstant, restarà supeditat a l’aprovació de
l’expedient de la modificació del Pla Estratègic de subvencions.
Org.

Prog.

Eco.

3U041

3340E

48015

Descripció
Subvenció ARKAM pel Festival internacional de
curtmetratges

Import
5.400,00
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Segon.- Exposar al públic l’expedient, per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte
de presentació de reclamacions pels interessats.
Tercer.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
Quart.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

L'alcaldessa

El vicesecretari accidental

Ana Maria Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR

03/12/2018 16:01:54

30/11/2018 15:32:42
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