SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA i DE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL INFORME NÚM.: OP 71/2019 DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM.: 71/2019
Fets
L’àrea de Planificació Urbana impulsa la tramitació d’un expedient de modificació
pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit mitjançant les següents propostes:
1. Proposta de data 1 de d’octubre de 2019, en la modalitat de suplement de crèdit.
a. Motiu: L’acord aprovat corresponent a l’anualitat de l’exercici 2019 relatiu al
canvi de destí de la subvenció en concepte de Meses de Concertació,
estableix que l’anualitat de l’exercici 2019 es destinarà als següents projectes:
-

-

Projecte 2019/2/OBPUB/1, corresponent a l’adequació de l’edifici
de l’antiga estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
per import en l’exercici 2019 de 435.159,74 euros.
Projecte 2018/2/SPORT/5, corresponent a la Formació de
plataforma i ubicació de casetes provisionals vestidors i bar al
camp del 25 de setembre per import de 109.762,03 euros.

Per tant, es proposa fer la baixa dels projectes on es troba la subvenció en el
pressupost de l’exercici 2019, els quals es troben finançats amb aquesta
subvenció, i dotar de crèdit als projectes corresponents d’acord amb la
resolució de canvi d’adscripció de la subvenció aprovada per la Diputació de
Barcelona.

2. Proposta de data 9 de setembre de 2019 en la modalitat de suplement de crèdit.
b. Motiu: D’acord amb el que informa la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic, hi ha un projecte, concretament el projecte 2018/2/SPORT/5 (formació
plataforma i ubicació de casetes provisionals per vestidors i bar al camp de
futbol de 25 de setembre) que actualment té un sobrefinançament. Aquest
projecte està previst que tingui un cost total de 219.524,07 euros, el qual
finança íntegrament la Diputació de Barcelona en dos anualitats ( exercici
2018 per import de 109.762,04 euros i exercici 2019 per import de 109.762,03
euros), no obstant, en l’exercici 2018, aquest projecte es va dotar del següent
crèdit i el següent finançament:
Anualitat 2018
-Import total del projecte de despesa 2018: 581.148,50 euros.
-Finançament del projecte de despesa 2018:
- Meses de concertació: 109.762,04 euros.
- Operacions de préstec: 230.061,23 euros.
- Recursos propis en concepte PIFS: 241.325,23 euros.
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Anualitat 2019
-Import total del projecte de despesa 2019: 109.762,03 euros.
-Finançament del projecte de despesa 2019:
- Meses de concertació: 109.762,04 euros.

Com es pot observar aquest projecte es troba dotat de crèdit per sobra del seu cost
real.
Per altra banda, hi ha un altre projecte, concretament el 2019/2/SPORT/1
(Subministrament de vestidors al camp de futbol del 25 de setembre), que, segons
informa la coordinadora del Servei d’Obra i Espai Públic té un dèficit de finançament.
Segons el seu informe, el cost previst per aquest projecte és de 164.000,00 euros, no
obstant, el finançament previst només és de 105.680,26 euros. Aquest dèficit de
finançament (per import de 58.314,74 euros) es proposa cobrir amb part de
l’excedent de finançament del projecte 2019/2/SPORT/5, concretament amb la part
finançada pel préstec.

Els crèdits incrementats en la modificació es financen mitjançant baixes d’altres aplicacions
pressupostàries.
El servei ha realitzat la retenció corresponent a l’aplicació pressupostària a donar de baixa
en la modificació.
Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen reductibles sense
que es pertorbi el respectiu servei.
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica i diferent
àrea de despesa.
La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
a) Proposta de modificació pressupostària amb data 9 de setembre de 2019 signada
la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic i el regidor de Gestió Urbana i
Promoció de l’Esport.
b) Proposta de modificació pressupostària amb data 1 d’octubre de 2019 signada per
la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic i el regidor de Gestió Urbana i
Promoció de l’Esport.
c) Informe tècnics del servei signats per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic.
En compliment del previst en l’article 181 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 concordança
amb els articles 43 i 44 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
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Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, i altra normativa concordant, aquest informe
té caràcter preceptiu

Fonaments de dret










Articles 172,177,179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 34 a 38 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals.
Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 419/2014.
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.

Conclusió
Es proposa impulsar mitjançant expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient
71/2019, de Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2019, en la modalitat de
suplement de crèdit, per import de 544.921,77 euros i 58.314,74 euros, d’acord amb el
següent detall:

Proposta número 1:
Aplicacions a donar de baixa:
Aplicació

Descripció

Proj.

Org.

Prog

Eco.

2019/2/INVER/33

4U049

1532B

60900

4U049

1532B

61920

4U049

1532B

62300

2019/2/INVER/33

2019/2/INVER/33

Altres inversions noves. Contractació
de millores en calçades.
Altres inversions reposició.Intervenció
via pública Pressupostos
Participatius.
Inversions en
maquinària.Suministrament del
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Modif.
68.980,00€
300.000,00€
30.000,00€

2019/2/INVER/33
4U049

1532D

60900

4U049

1532D

61900

4U049

1532D

62500

2019/2/INVER/33

2019/2/INVER/33
2019/2/INVER/32

3U037

3264A

63200

2019/2/INVER/21

3U040

3420C

62201

2019/2/INVER/21

3U040

3420C

62300

2019/2/INVER/21

3U040

3420C

64100

material per a millora de la gestió de
servei.
Altres inversions noves. Col·locació
d’elements per increment de la
seguretat de vianants i vehicles.
Altre inversió de reposició.D’elements
de la seguretat de vianants i vehicles
per reposició per obsolescència.
Mobiliari Urbà nou.
Inversió de reposició
edificis.Arranjament d’espais interiror
de l’escola (paleta, fusteria...)
Inversió nova. Canvi de gespa Camp
de Futbol
Inversió en maquinària. Material per
(eines i parament)
Inversió en aplicacions informatives

TOTAL

10.000,00€
5.000,00€
21.179,74€
9.227,68€
55.534,35€
40.000,00€
5.000,00€

544.921,77€

Aplicacions altes:
Aplicació
Proj.
2019-2-OBPUB-1
2018-2-SPORT-5

Descripció

Org.

Prog

Eco.

4U045

3330A

62200

4U045

3420C

62202

Adequació ferrocarrils antiga
estació. Espai expositiu
Formació plataforma i ubicació
castes provisionals camp de futbol
25 setembre

TOTAL

Modif.
435.159,74€
109.762,03€

544.921,77€

Proposta número 2:
Aplicacions a donar de baixa:
Aplicació

Descripció

Proj.

Org.

Prog

Eco.

2018-2-SPORT-5

4U045

3420C

62202

Formació plataforma i ubicació castes
provisionals camp de futbol 25
setembre

TOTAL

Modif.
58.314,74€

58.314,74€

Aplicacions altes:
Aplicació

Descripció

Proj.

Org.

Prog

Eco.

2019/2/SPORT/1

3U040

3420C

62202

Subministrament vestidors

TOTAL

Modif.
58.314,74 €

58.314,74€
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S’ha informat per part del director i regidor delegat de Gestió Urbana i Promoció de l’Esport
que “es tracten de despeses que no es poden demorar fins l’exercici següent, per les quals
el crèdit consignat es insuficient al vigent pressupost de la Corporació. Els crèdits que es
proposen disminuir no es troben compromesos i s’estimen reductibles sense que es pertorbi
els respectiu servei, segons es justifica en l’informe del servei”.
Examinada la proposta de modificació pressupostària 71/2019 en la modalitat de
transferència de crèdit, s’adverteix que, en l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i del límit de l’endeutament amb
motiu de la liquidació del pressupost 2018, es va concloure que el grup consolidat de
l’Ajuntament de Rubí va incomplir l’objectiu de la regla de despesa i, en conseqüència, ha
aprovat un Pla Econòmic i Financer. En el mateix sentit, en les conclusions de l’Informe
d’Intervenció relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria del pressupost
general 2019, es va valorar l’incompliment de la regla de la despesa per a l’exercici 2019,
així com l’incompliment també del sostre de despesa.

El que s’informa als efectes oportuns

La tècnica del Servei de Comptabilitat i
Gestió Pressupostària,
TCAT P
Raquel
Martín
Montes - DNI
45499863K

La interventora,
TCAT P
Firmado
digitalmente por
Sandra
TCAT P Sandra
Cerdà
Cerdà Gómez 36518610S
Gómez - DNI
Fecha:
2019.10.01
DNI
15:29:27 +02'00'
36518610S

Firmado
digitalmente por
TCAT P Raquel
Martín Montes DNI 45499863K
Fecha: 2019.10.01
15:27:57 +02'00'

Raquel Martín Montes

Sandra Cerdà Gómez
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