El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió del dia 20 de desembre 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
113/2018 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Antecedents o Fets
1.- En data 18 de desembre de 2018, mitjançant proposta signada pel director i regidora de l’Àrea de
Serveis Territorials, es sol·licita tramitar un expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit
extraordinari, per tal de poder atendre les despeses derivades de la contractació d’emergència pels aiguats
del dia 15 de novembre de 2018.
2.- Per Decret d’Alcaldia núm. 6102/2018, es va declarar com a situació d’emergència l’episodi de pluja
intensa ocorregut en dia 15 de novembre de 2018, degut als danys causats i a les conseqüències
derivades, explicitats en la part expositiva de l’acord, el qual s’adjunta com a documentació en aquesta
modificació.
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 la despesa es
finançarà amb baixes d’altres aplicacions.
6.- Les aplicacions que es proposen donar de baixa en la modificació corresponen a inversions
financerament sostenible que no està previst que s’executin. Les despeses que es proposen donar d’alta,
pel seu concepte, també es poden considerar com a inversions financerament sostenible. Aquesta
modificació resta supedita a què s’aprovi el canvi de denominació dels projectes PIFS que es varen aprovar
inicialment, per acord de Ple, en l’expedient de modificació pressupostària número 55/2018, En aquest
sentit, mitjançat l’expedient de Gerència 194/2018/GERENCIA-E, es proposa en aquesta mateixa sessió de
Ple, la modificació dels projectes financerament sostenibles per import de 653.290,39 euros
7.- 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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8.- Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de desembre de 2018, 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.
Els articles 3,4,11,12,13,21,i 23 de la 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 419/2014.
-

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local.
Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018.

Vista la proposta del director i la regidora de l’Àrea de Serveis Territorial 19 de desembre de 2018, i els
informes tècnics, de data 18 de desembre de 2018, signat per la coordinadora de l‘Àmbit d’Obra i Espai
Públic, informe signat pel tècnic de la Unitat de Protecció Civil, el Decret d’Alcaldia núm. 6102/2018, i
l’informe de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis Econòmics de data 19 de desembre de 2018,
que consten a l’expedient.

Per tot això,

S’ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 113/2018 en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb baixes d’altres aplicacions, d’acord amb el següent detall:
APLICACIONS A INCREMENTAR:
Orgà- ProEconòProjecte inversió nic
grama mic
Descripció projecte
Inversió
de
reposició
infraestructures i béns destinats a
4U045 1350A 61901
2018-4-OBPUBgeneral.
Estabilització
talús.
47
Cirerers
4U045 1350A 60902 Inversió
2018-4-OBPUBde
reposició

Import
en
l’ús
C.
en

195.254,52€
97.670,07€
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48

2018-4-OBPUB49
2018-4-OBPUB50
2018-4-OBPUB51
2018-4-OBPUB52
2018-4-OBPUB53
2018-4-OPBUB54
TOTAL ...

4U045 1350A

60903

4U045 1350A

60904

4U045 1350A

60905

4U045 1350A

60906

4U045 1350A

60907

4U045 1350A

60908

infraestructures i béns destinats a l’ús
general. Estabilització talús C. De les
Martines
Inversió
de
reposició
en
infraestructures i béns destinats a l’ús
general.
Estabilització
talús.
C.
Puigmal
Inversió
de
reposició
en
infraestructures i béns destinats a l’ús
general. Memòria, estudi i direcció
obres C. Cireres
Inversió
de
reposició
en
infraestructures i béns destinats a l’ús
general. Memòria, estudi i direcció
obres C. Puigmal
Inversió
de
reposició
en
infraestructures i béns destinats a l’ús
general. Memòria, estudi i direcció
obres C. Martines
Inversió
de
reposició
en
infraestructures i béns destinats a l’ús
general. Redacció memòria diversos
carrers
Inversió
de
reposició
en
infraestructures i béns destinats a l’ús
general. Obres torrents i camins

276.335,52€

7.320,50€

9.680,00€

7.320,50€

21.961,50 €

37.747,78€
653.290,39€

BAIXES D’APLICACIONS:
Orgà- ProEconòProjecte inversió nic
grama mic
Descripció projecte
Inversió
de
reposició
en
2018-4-OBPUB4U045 1710C 61905 infraestructures i béns destinats a l’ús
14
general. Remodelació pl. Clavé
Inversió nova en infraestructures i
2018-4-OBPUB4U045 1532B 60918 béns destinats a l’ús general. Illa
39
vianants pl.Pearson –C/ Cervantes
Inversió nova en infraestructures i
béns destinats a l’ús general. Illa
4U045 1532B 60919
2018-4-OBPUBvianants C.Cervantes – Baixada St.
40
Joan
Inversió nova en infraestructures i
2018-4-OBPUB4U045 1532B 60920 béns destinats a l’ús general. Illa
41
vianants St. Joan – pl. Catalunya
2018-4-OBPUB42
2018-4-OBPUB46

4U045 1532B

60921

4U045 1532B

60923

Inversió nova en infraestructures i
béns destinats a l’ús general. Pl.
Catalunya + c/Narcís Menard
Inversió nova en infraestructures i
béns destinats a l’ús general. Projecte

Import
14.800,00€
63.839,28€

25.400,00€

29.500,00€

13.000,00€
14.000,00€
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adequació C Pintor Coello

2018-4-OPBUB10
TOTAL ...

4U045 3330C

63200

Inversió de reposició en Edificis i altres
construccions.
Adequació
Antiga
Estació. Espai expositiu

492.751,11€
653.290,39€

SEGON.- D’acord amb l’article 117.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els
acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en casos de
calamitats públiques o de naturalesa anàlogues d’excepcional interès general, seran immediatament
executius, sense perjudici de les reclamacions que es puguin promoure en el termini de 8 dies següents a
la presentació, entenent-se desestimades si no es notifica la seva resolució al recurrent en dit termini.

L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

27/12/2018 13:38:30

27/12/2018 12:53:29
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