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HISENDA-E Hisenda i Serv. Econòmics - Procediment No Reglat
52/2021/HISENDA-E
Informe Proposta
PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT número
20/2021. Pressupostos Participatius

PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚMERO
20/2021. Pressupostos Participatius.
Antecedents o Fets

1.- Mitjançant proposta de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de data 12 d’abril de 2021 es sol·licita
impulsar un expedient de modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari a càrrec de baixes d’altres partides, pel següent motiu:
-La partida 5U059 9240E 60900 per a inversions en infraestructures i bens destinats a us
general, compta amb una dotació molt elevada que s’havia previst per la realització de
projectes derivats dels processos de participació realitzats amb la ciutadania i amb els
infants. En els processos de participació els ciutadans van abocar propostes de projectes
de tot tipus, no tots els projectes executables amb la partida prevista de inversions. Per
aquest motiu els serveis que han d’executar els projectes que proposaven els ciutadans
han de comptar amb el pressupost per fer-ho i cal fer una modificació de crèdit.
2.- D’acord amb allò establert en l’apartat 4 de l’article 177 del RDL 2/2004, per finançar el crèdit
extraordinari o el suplement de crèdit, es poden fer servir les fons de finançament següents:
a) El romanent líquid de tresoreria procedent del tancament del pressupost de l’exercici
anterior.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en l’exercici
corrent.
c) Mitjançant baixes d’altres partides.
En aquest cas, tal com es fa menció en l’apartat primer d’aquest informe, la modificació
pressupostària es finançarà a càrrec de baixes d’altres partides.
3.- L’expedient a que es refereix el paràgraf anterior es sotmetrà a l’aprovació del Ple, d’acord
amb el previst en l’article 177 del RDL 2/2004, i l’article 35 del RD 500/1990, és a dir, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que l’aprovació del pressupost municipal anual.
4.- Vist l’informe OP-20/2021 de Serveis Econòmics, Hisenda Local i de la Intervenció Municipal,
emès 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.
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Fonaments de dret
o Article 8è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2021.
o Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
o Articles 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 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.
o Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
o Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària , en la seva aplicació a les
entitats locals.
o 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.
o 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.
o RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
o Nota tutela financera sobre la suspensió de les regles fiscals per al 2020 i 2021.
o Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i la regidora delegada de
Serveis Econòmics i Ciutadania de data 13 d’abril de 2021, de l’informe tècnic de data 12 d’abril
de 2021 i l’informe OP-20/2021 de Serveis Econòmics, Hisenda i de la Intervenció de data 13
d’abril de 2021, que consten a l’expedient.
Per tot això,
PROPOSO:

1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 20/2021 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit per l’exercici 2021, segons el següent detall:

Aplicacions a disminuir
Projecte

Org.

Pro.

5U059

9240E

Eco.

Descripció
Import
Inversions en infraestructures i
60900 bens destinats a us general
300.000,00
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Aplicacions a incrementar

Projecte
2021/2/INVER/18 Millora
Parc de Ca N’Alzamora

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

Import

4U045

Inversions en infraestructures i
1710C 60900 bens

del

2018/INFOR/1 APP families amb
diversitat funcional
2U018
2020/2/INVER/27 Millora mitjans
Escola de Música
5U039
2021/2/INVER/19
Inversions
millores, adequació mobiliari i
material informàtic Escola de
Música.
5U039
2020/2/INVER/49
Millora
il·luminació Escola Música
7U096
2021/2/INVER/19
Inversions
millores, adequació mobiliari i
material informàtic Escola de
Música.
5U039
2021/2/INVER/19
Inversions
millores, adequació mobiliari i
material informàtic Escola de
Música.
5U039
2021/2/INVER/19 19 Inversions
millores, adequació mobiliari i
material informàtic Escola de
Música.
5U039
2020/2/INVER/22
Equipament
esportiu espai urbà segons
proposta consell infants
4U045
2020/2/INVER/29
Aparcabicis
intel·ligent
7U079
2020/2/INVER/12 Crear zona
d’ombres al parc Ribo Ruveo
4U045
2021/2/INVER/21 Prova pilot per
lluitar contra mosquit tigre
3U035

Equips
para
processos
9205D 62600 d’informació
Inversió nova en maquinària,
insatal·lacions tècniques i
3263B 62300 utillatge

131.050,00

53.600,00

16.950,00

Inversió de reposició en
63200 edificis i altres contruccions

14.600,00

Inversió de reposició en
9208D 63208 edificis i altres contruccions

5.000,00

3263B

62500 Inversió nova en mobiliari

2.100,00

3263B

Despeses
en
64100 informàtiques

5.700,00

3263B

Despeses inversió
62600 informàtica

3263B

aplicacions

material

Inversió nova en edificis i
3420C 62200 altres contruccions
Inversió nova en maquinària,
instal·lacions
tècniques
i
4250I 62300 utillatge
Inversió
nova
en
1710C 60900 infraestructures i bens
Inversions en infraestructures i
3110B 60900 bens

6.000,00

31.850,00

18.150,00
10.000,00
5.000,00

2.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
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3.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En cas
contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

M007

Rosa Gonzalez Torrecillas
Coordinadora de l’Àrea de
Igualtat i Ciutadania

M Carmen Cebrian Ordóñez
Regidora de Ciutadania i
Serveis Econòmics
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