INFORME EMES PER LA UNITAT DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST, I LA
INTERVENCIÓ. INFORME NÚM.: OP 93/2019 DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIA
EN LA MODALIAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT. EXPEDIENT NÚM.: 93/2019
Fets
1.- En data 16 d’octubre de 2019 en proposta de l’Àrea de Serveis Centrals, concretament
de Serveis Jurídics, es solꞏlicita la tramitació d’un expedient de modificació pressupostària
en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals. La motivació de la modificació és poder atendre el pagament derivat de l’execució
de la Sentència nº 549 de data 8-6-2018 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, per
import de 488.480,39 euros, més 20.000,00 euros per interessos, en total 508.480,39 euros,
d’acord amb els termes establerts a l’informe jurídic emès per la cap de Serveis Jurídics en
data 16 d’octubre de 2019.
La Nota Informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2019,
regula, en el seu apartat 13, el destí dels ingressos previstos i del superàvit, establint els
criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe
positiu. Una de les prioritats que s’estableixen en dita nota és destinar el superàvit a garantir
el compliments dels compromisos de despesa assumits que constitueixen una part del
romanent que està compromès per l’existència de romanents de crèdit incorporables. En
aquest cas, es tracta d’una sentència, que no obstant no disposava, en l’exercici 2018, de
document comptable gravat en el programa de comptabilitat, es tracta d’un compromís
d’obligat compliment. Per tant, en el romanent de tresoreria per a despeses generals lliure
resultant de la liquidació de l’exercici 2018, es va realitzar una reserva d’un import estimat de
459.000,00 euros, per tal d’atendre aquesta obligació d’execució de sentència. La resta de
l’import fins a la totalitat a pagar (508.480,39 euros), anirà càrrec de saldo disponible de
l’aplicació 2U022-9203B-22604.
2.- Tal com s’ha argumentat en els apartats precedents, l’aplicació que es proposa
incrementar es finança mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
3.- El servei ha realitzat una reserva de crèdit de 49.480,39 euros (diferència entre el total a
pagar 508.480,39 – import del suplement 459.000,00 euros), per garantir la totalitat del
pagament de la sentència.
4.- Les despeses que es pretenen suplementar no es poden demorar fins a l’exercici 2020 i
no existeix en l’actual crèdit suficient.
5.- La documentació que adjunta el servei per tal de solꞏlicitar la modificació és la següent:
a) Proposta de modificació pressupostària amb data 16 d’octubre de 2019 signada
per la cap de serveis jurídics i el regidor de Planificació Territorial i Serveis a les
Empreses.
b) Informe de data 16 d’octubre de 2019 signat per la cap de serveis jurídics.
c) Document comptable de al reserva de crèdit per la part no suplementada en
aquesta modificació amb número d’operació definitiva 220190031128.
6.- 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
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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, i altra normativa
concordant, aquest informe té caràcter preceptiu

Fonaments de dret










Articles 172,177 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 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 2018 prorrogat.

Conclusió
Es proposa impulsar mitjançant expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient
93/2019, de Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2019, en la modalitat de
suplement de crèdit; i per import de 459.000 euros, d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a donar d’alta:
Aplicació
Proj.

Org.
2U022

Prog
9203B

Descripció
Eco.
22604

Despeses
d’actes
contenciosos

Modif.
jurídics

i

TOTAL

459.000,00
459.000,00€

Aplicacions d’ingressos:
Aplicació
Proj.

Alies.
9320A

Org.
2U024

Descripció
Eco.
87000

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

TOTAL

Modif.
459.000,00
459.000,00€

-2-

Examinada la proposta de modificació pressupostària 93/2019 en la modalitat de suplement
de crèdit, aquesta intervenció informa favorablement, advertint que en l’informe de
l’interventor d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de
la despesa pel pressupost de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 es constata
d’incompliment de la regla de la despesa, la qual cosa comporta la realització d’un pla
econòmic i financer, per tal que

en l’exercici en curs i el següent es torni a la situació de compliment. Per tant, s’haurà de fer
un seguiment acurat de l’execució del pressupost de l’exercici 2019 i informar, en la
informació trimestral que s’envia al Ministeri, del compliment d’aquest magnitud.

El que s’informa als efectes oportuns

La tècnica de la Unitat de Comptabilitat,
Pressupost i Estudis Econòmics,
TCAT P
Raquel
Martín
Montes - DNI
45499863K

La interventora,
TCAT P
Sandra
Cerdà
Gómez DNI
36518610S

Firmado
digitalmente por
TCAT P Raquel
Martín Montes DNI 45499863K
Fecha: 2019.10.17
08:50:57 +02'00'

Raquel Martín Montes

Firmado
digitalmente
por TCAT P
Sandra Cerdà
Gómez - DNI
36518610S
Fecha:
2019.10.17
09:07:21 +02'00'

Sandra Cerdà Gómez
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