DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1715/2020
A la ciutat de Rubí, el dia 10/06/2020

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 23/2020 PER INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE PROJECTES D’INVERSIÓ AMB FINANÇAMENT AFECTAT. Projecte 20142-URBAN-1
Antecedents o Fets
1. D’acord amb l’article 98 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, els romanents de crèdit estan
constituïts pels saldos de crèdit definitiu no afectats als compliment d’obligacions reconegudes.
Integraran els romanents de crèdit els següents components:
a)

Els saldos de disposicions de despesa, és a dir, la diferència entre les despeses
compromeses i les obligacions reconegudes.
b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, la diferència entre les despeses autoritzades i les
despeses compromeses.
c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdit no disponible i
crèdits retinguts pendent d’utilitzar.
2. L’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, especifica la possibilitat d’incorporar crèdit a
l’exercici immediatament següent, sempre que existeixin els suficients recursos per poder-ho fer.
Així mateix, l’apartat tercer de dit article especifica que els crèdits que emparin projectes finançats
amb ingressos afectats s’hauran d’incorporar obligatòriament a no ser que es desisteixi parcial o
totalment continuar amb l’execució de la despesa.
3. D’acord amb l’article 12è de les Bases d’Execució del Pressupost, la Intervenció Municipal
elaborarà un estat dels romanents de crèdit susceptibles de ser incorporats. Així mateix, en
l’apartat 3 de dit article, es determina que els romanents de crèdit d’obligatòria incorporació
gaudiran de prioritària i preferent incorporació.
4. Una vegada realitzades i aprovades totes les operacions pressupostàries i comptables dels
projectes d’inversió finançats majoritàriament amb ingressos afectats, es proposa la incorporació
de romanents a l’exercici 2020 del projecte 2014-2-URBAN-1 en ser un projecte d’inversió
d’incorporació obligatòria.
5. Vist l’informe OP-23/2020 de l’Intervenció i Comptabilitat de data 9 de juny de 2020, 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
 Article 12è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2020.
 Articles 175 i 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
 Articles 47, 48 i 98 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.
 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 de la 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.
En ús de les facultats delegades per mitjà dels Decrets de l’alcaldia núm. 4511/2019 i 4569/2019,
de 25 de setembre de 2019, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4
d’octubre de 2019 i del Decret de l’Alcaldia núm. 23/2020, de data 9 de gener de 2020, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 22 de gener de 2020.
Vista la proposta de la directora en funcions de Serveis Centrals i de la regidora de Ciutadania i
Serveis Econòmics de data 10 de juny de 2020 i de l’informe tècnic OP-23/2020 de l’Intervenció i
de Comptabilitat de data 9 de juny de 2020, que consten a l’expedient.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, és possible l’avocació de competències delegades per tal que l’òrgan
delegat pugui conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies
de caràcter tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient.
Atès que en aquest expedient núm. 68/2020/HISENDA-E l’òrgan que subscriu la proposta de
resolució és el mateix que l’ha de resoldre, cal avocar la competència en aquesta Alcaldia per
assolir la necessària separació d’òrgans.

En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

1. Avocar les atribucions delegades a la regidora de Ciutadania i Serveis Econòmics i resoldre el
present procediment núm. 68/2020/HISENDA-E.
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2. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 23/2020 per incorporació de romanents de
projectes amb finançament afectat per l’exercici 2020, del projecte 2014-2-URBAN-1, segons el
següent detall:
Projecte
2014-2-URBAN-1

Descripció
Franges forestals urbanitzacions

Import incorporat
34.180,25

Afectat
General
34.133,25
47,00

PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol
VI

Concepte
Inversions reals
TOTAL .....

Import
34.180,25€
34.180,25€

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítol
VII
VIII

Concepte
Transferències de capital
Romanent de tresoreria
TOTAL .....

Import
38,49€
34.141,76€
34.180,25€

3. Disposar que, conforme les Bases d’Execució del Pressupost, la present modificació serà
executiva des de la seva aprovació per Decret d’Alcaldia.
4. Donar trasllat de la present Resolució als serveis afectats així com a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipal, als efectes escaients.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL VOLTAS
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INFORME d’INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT
INFORME NÚM.: OP 23/2020 – Modificació Pressupostària número 23/2020 Incorporació de
romanents de projectes d’inversió 2014-2-URBAN-1.

Antecedents
a).-D’acord amb l’article 98 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, els romanents de crèdit estan
constituïts pels saldos de crèdit definitiu no afectats als compliment d’obligacions reconegudes.
Integraran els romanents de crèdit els següents components:
a) Els saldos de disposicions de despesa, és a dir, la diferència entre les despeses
compromeses i les obligacions reconegudes.
b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, la diferència entre les despeses autoritzades i les
despeses compromeses.
c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdit no disponible i crèdits
retinguts pendent d’utilitzar.
b).-L’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, especifica la possibilitat d’incorporar crèdit a
l’exercici immediatament següent, sempre que existeixin els suficients recursos per poder-ho fer. Així
mateix, l’apartat tercer de dit article especifica que els crèdits que emparin projectes finançats amb
ingressos afectats s’hauran d’incorporar obligatòriament a no ser que es desisteixi parcial o totalment
continuar amb l’execució de la despesa.
c).-D’acord amb l’article 12è de les Bases d’Execució del Pressupost, la Intervenció Municipal
elaborarà un estat dels romanents de crèdit susceptibles de ser incorporats. Així mateix, en l’apartat
3 de dit article, es determina que els romanents de crèdit d’obligatòria incorporació gaudiran de
prioritària i preferent incorporació.
d).-Una vegada realitzades i aprovades totes les operacions pressupostàries i comptables dels
projectes d’inversió finançats majoritàriament amb ingressos afectats, es proposa la incorporació de
romanents a l’exercici 2020 del projecte 2014-2-URBAN-1 en ser un projecte d’inversió d’incorporació
obligatòria.

e).- 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 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





Article 12è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2020.
Articles 175 i 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 47 i 48 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.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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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.
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.

Conclusió
1.- Es proposa traspassar a l’exercici 2020 els següents romanents de crèdit amb finançament afectat
del projecte 2014-2-URBAN-1.
Projecte
2014-2-URBAN-1

Descripció
Franges forestals urbanitzacions

Import incorporat
34.180,25

Afectat
General
34.133,25
47,00

2.- El detall de la modificació per capítols és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol
VI

Concepte
Inversions reals
TOTAL .....

Import
34.180,25 €
34.180,25€

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítol

Concepte

VII

Transferències de capital

VIII

Romanent de tresoreria
TOTAL .....

Import
38,49€
34.141.76€
34.180,25€

Examinada la proposta de modificació pressupostària 23/2020 en la modalitat d’incorporació de
romanents, 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 2019, es conclou que el grup consolidat de l’Ajuntament de Rubí
incompleix la regla de la despesa.
Vist que l’Ajuntament de Rubí té vigent un Pla Econòmic i Financer (PEF) pel període 2019-2020
a causa del incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2018.
Vist que en el primer exercici del Pla (2019) s’ha incomplert la regla de la despesa per un import
de 4.429.325,90 euros a nivell consolidat.
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Vist que en l’informe d’estabilitat del pressupost inicial 2020, aquesta intervenció ja adverteix del
risc d’incompliment de la regla de la despesa en el pressupost 2020.
En conseqüència, s’informa que, tot i que s’incorporin els crèdits objecte d’aquesta modificació, la
qual incrementa el pressupost inicial, es fa l’advertiment que durant l’exercici 2020 (segon
exercici del PEF) s’hauran d’ajustar tant els crèdits inicials i els crèdits modificats durant
l’exercici, en la quantitat que sigui necessària per tal de donar compliment en la liquidació del
Pressupost 2020 als objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
El que s’informa als efectes oportuns

La tècnica d’Intervenció
Comptabilitat Pressupostària i Financera

La interventora,

Raquel Martín Montes

Sandra Cerdà Gómez
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