INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ DE
L’ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES DEL PRESSUPOST PER A
L’ANY 2018 DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
Sandra Cerdà Gómez, Interventora d'aquest Ajuntament,
En virtut del que es disposa en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l'article 18.4 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, en Matèria Pressupostària.

INFORME
En data 1 de febrer de 2018, en sessió extraordinària de Ple es va aprovar definitivament el Pressupost
Municipal general per l’exercici 2018 i les previsions de despeses i ingressos de les empreses municipals
Promocions Urbanes de Rubí, SA i Font del Ferro, SL.
Que dins del pressupost 2018 es va incloure l’annex corresponent a les subvencions nominatives. I dins
del programa 3340 de Promoció Cultural es van aprovar les següents subvencions nominatives:

Que dins del pressupost de despeses de l’exercici 2018 es va preveure en el capítol IV la subvenció
d’ARKAM per al festival internacional de curtmetratge per un import de 5.400,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48015. No obstant, com aquesta subvenció no estava
contemplada en el Pla Estratègic de Subvencions no es va preveure com a subvenció nominativa.
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En data 28 de novembre de 2018 la tècnica del servei de Cultura sol·licita la inclusió de la subvenció
d’ARKAM en l’annex de subvencions nominatives del pressupost 2018, així com la modificació del Pla
Estratègic de Subvencions en el sentit d’incloure aquesta mateixa subvenció en la fitxa número 33 (que
contempla la línia de subvencions en suport a fires i festivals de cultura amb projecció de ciutat) aprovada
en el Ple de data 25 de febrer de 2016.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable és, fonamentalment, la que seguidament s’indica la següent:



Els articles 162 al 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.



Els articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.



Els articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals, en la seva actual redacció atorgada
per la Ordre HAP 419/2014.



La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPySF).



Els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.



La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions



L’article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
Règim Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de
Caràcter Nacional.



La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014



La llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
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CONCLUSIÓ
S’informa favorablement a la inclusió de la subvenció d’ARKAM contemplada en l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48015 amb import de 5.400,00 euros dins de l’annex de subvencions
nominatives del pressupost municipal de l’any 2018, supeditat a l’aprovació de la modificació del Pla
Estratègic de Subvencions, en el sentit d’incloure aquesta subvenció dins de la fitxa número 33 que
contempla la línia de subvencions en suport a fires i festivals de cultura amb projecció de ciutat.
Rubí, a 29 de novembre de 2018
La interventora

Sandra Cerdà Gómez
29/11/2018 8:48:46
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