INFORME D’INTERVENCIÓ
ANTECEDENTS
PRIMER.- Per Providència del Regidor de Serveis Centrals de data 8 de juny de 2018,
s’ha incoat expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a
l’exercici 2018 en la modalitat de suplement de crèdits per poder donar compliment a
les obligacions derivades de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per les quals no existeix consignació
suficient, per un import total de 5.178.244,22 euros.
La motivació i el caràcter inajornable de la tramitació de l’expedient objecte d’informe
ve justificada en l’informe de 7 de juny de 2018 realitzada per la Tresoreria Municipal.
En concret, l’expedient proposat és el que seguidament s’indica:

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Pressupost de Despeses - Crèdits en Alça
Aplicació Pressupostària
2U026 0110A 91301

Descripció

Amortització de préstecs a llarg termini sector privat 5.178.244,22

TOTAL

Aplicació Pressupostària
9320A 2U024 87000

Modificació

5.178.244,22

Descripció

Modificació

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

5.178.244,22

TOTAL

5.178.244,22

FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- La normativa jurídica aplicada està recollida fonamentalment als articles 172
a 182 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 endavant TRLRHL-, i als articles 34
a 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-.
SEGON.- L’article 169.6 del TRLRHL disposa que s’admetran dins del pressupost
prorrogat les modificacions que es realitzin conforme al que disposen els articles 177,
178 i 179 d’aquesta Llei i fins l’entrada en vigor del nou pressupost. En aquest cas
concret es proposa una modificació de crèdits per crèdits extraordinaris previstos en
l’article 177.
TERCER.- En compliment de l’article 177 del TRLRHL, queda justificat que s’ha de
realitzar la despesa no podent ser ajornada fins a l'exercici següent i que en el
pressupost de l’Ajuntament no existeix crèdit suficient.
QUART.- A l'expedient s'hi especifiquen les aplicacions pressupostàries concretes que
s'han d'incrementar i els mitjans o recursos que ha de finançar l'augment proposat. En
aquest cas a la Proposta especifica les aplicacions pressupostàries corresponents i el
corresponents finançament..
CINQUÈ.- El finançament dels suplements de crèdits, d’acord amb l’article 177 del
TRLRHL i 36 del RD 500/1990; es pot fer a càrrec del Romanent líquid de Tresoreria
posat de manifest en la liquidació de l’exercici 2016.
SISÈ.- La present modificació, al tractar-se d’un suplement de crèdit d’acord amb
l’article 177 del TRLRHL, ha d’estar, prèviament informat per la Intervenció i s’ha de
sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. En aquest mateix sentit, seran també d’aplicació les
normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos als que es refereix
l’article 169 del TRLRHL.
SETÈ.- Les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat
amb el que disposa la recent Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. A tal efecte, s’adjunta, en compliment del que
disposa la normativa aplicable, informe amb independència i substantivitat pròpia,
VUITÈ.- L’aprovació d’aquest expedient, en virtut del que disposa l’article 177 del
TRLRHL, és competència del Ple de la Corporació.

CONCLUSIÓ
Conseqüentment amb tot l’exposat anteriorment, s’informa favorablement l’aprovació
de la modificació de crèdit número 56/2018 per la que s’acorda tramitar una
modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdits per al compliment del
que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària
Sostenibilitat Financera en el pressupost de l’exercici 2018, per un import total de
5.178.244,22 euros.
Rubí, 8 de juny de 2018
La Interventora,
TCAT P
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