MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS.
Expedient Modificació. Núm. 49/2020
Antecedents o Fets
1.- Mitjançant propostes de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, es proposa incoar un expedient de
crèdit amb número d’expedient 49/2020, del pressupost en vigor, en la modalitat de generació de
crèdit, amb el següent detall:
Servei que proposa:

Ciutadania

Servei que proposa:
Ciutadania

Generació:
Ens: Generalitat de
Catalunya.
“Addenda Contracte
Programa 2020 per a la
implementació de mesures
extraordinàries en relació
amb l’impacte social de la
pandèmia de la Covid 19
durant l’exercici 2020”.

Dades pressupostàries:

Generació:
Ens: Diputació de Barcelona.
“Fons de Prestació del
Catàleg de Serveis 2020.
Impuls dels agents d’acció
comunitària l’espai públic”.

Dades pressupostàries:
Import total atorgat: 26.620,00€
Import generat : 26.620,00€
Nºoperació: 120200008887
NIO:12020005676
Aplicació: 5U059-46156

Import total atorgat: 21.000,00€
Import generat : 21.000,00€
Nºoperació: 120200008884
NIO:12020004571
Aplicació: 5U059-45046

2.- Vist l’informe de la tècnica d’Intervenció i comptabilitat pressupostària i financera i de la
Interventora, de data 20 d’octubre 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.
3.- Per procedir a la generació del crèdit serà requisit indispensable:
 El reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació, en el
cas d’aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l’Ajuntament de Rubí, despeses que per la seva naturalesa estan
compresos en les seves finalitats o objectius o per alienació de béns de l’entitat local.
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 El reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació, si bé la
disponibilitat de dits crèdits estarà condicionada la l’efectiva recaptació dels drets, en el
cas prestació de serveis o reemborsament de préstecs.
 L’efectivitat del cobrament del reintegrament, en el cas de reintegrament del pressupost
corrent.
4.- Acceptació de les subvencions per Decret d’alcaldia 3312/2020 de data 6 d’octubre de 2020 i
per Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret











Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), en relació a la declaració a tot
el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.
Article 181 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 43 a 46 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.
Article 11è de les Bases d’Execució del Pressupost 2020.

Vistes les propostes de la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i la regidora de
Ciutadania i Serveis Econòmics, de data 20 d’octubre de 2020, així com els informes tècnics, de
data 13 d’octubre de 2020, signats per la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, i l’informe
OP/49 de Serveis Econòmics, Hisenda i de la Intervenció, de data 20 d’octubre 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. 120/2020/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,
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RESOLC:

1.- Avocar les atribucions delegades a la regidora de Ciutadania i Serveis Econòmics i resoldre el
present procediment núm. 120/2020/HISENDA-E.
2.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 49/2020, del pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit, d’acord amb al següent detall:
Aplicacions incrementar
Projecte
2020/3/CIUTA/11

Org.
5U059

Prog.
9240B

Eco.
22799

2020/3/CIUTA/11

5U059

9240B

22606

2020/3/CIUTA/11

5U059

9240B

22199

2020/3/CIUTA/11
2020/3/CIUTA/12

9U009
5U059

9240B
9240A

22602
22799

TOTAL

Descripció
Increment
Altres treballs realitzats
15.000,00€
per altres empreses
Reunions, conferències i
1.500,00€
cursos
Arrendament
maq,
3.000,00€
instal. i utillatge
Publicitat i Propaganda
1.500,00€
Altres treballs realitzats
26.620,00€
per altres empreses
47.620,00€

Finançament
Projecte
2020/3/CIUTA/11

Alies.
9240B

Org.
5U059

Eco.
45046

2020/3/CIUTA/12

9240A

5U059

46156

TOTAL

Descripció
Increment
GENERALITAT. Subv.
21.000,00€
Covid 19 Accions de
voluntariat
DIBA.
Subv.
26.620,00€
Extraordinàries
C.
Serveis Covid 19
47.620,00€

3.- Disposar que, conforme les Bases d’Execució del Pressupost, la present modificació serà
executiva des de la seva aprovació per alcaldia.
4.- Donar trasllat de la present resolució als serveis afectats, això com a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals, als efectes escaients.
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Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

El secretari general

23/10/2020 13:13:12

23/10/2020 13:20:12

Expedient:120/2020/HISENDA-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13067470166207773227 a https://seu.rubi.cat
4/4

SERVEIS ECONÒMICS I DE LA HISENDA MUNICIPAL I DE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL INFORME NÚM.: OP 49/2020 DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIA PER
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS.
Expedient Modificació. Núm.49/2020
Fets
1.- Mitjançant propostes de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, es proposa incoar un expedient de
crèdit amb número d’expedient 49/2020, del pressupost en vigor, en la modalitat de
generació de crèdit, amb el següent detall:
 Aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l’Ajuntament de Rubí, despeses que per la seva naturalesa
estan compresos en les seves finalitats o objectius.
 Alienació de béns de l’entitat local.
 Ingressos per prestació de serveis.
 Reemborsament de préstecs.
 Reintegraments de pagaments indeguts.
2.- La informació que aporta l’Oficina d’Ingressos en referència als compromisos d’ingrés, és
la següent:
Servei que proposa:

Igualtat i ciutadania

Servei que proposa:

Igualtat i ciutadania

Generació:
Ens: Generalitat de
Catalunya.
“Addenda Contracte
Programa 2020 per a la
implementació de mesures
extraordinàries en relació
amb l’impacte social de la
pandèmia de la Covid 19
durant l’exercici 2020”.

Dades pressupostàries:

Generació:
Ens: Diputació de Barcelona.
“Fons de Prestació del
Catàleg de Serveis 2020.
Impuls dels agents d’acció
comunitària l’espai públic”.

Dades pressupostàries:
Import total atorgat: 26.620,00€
Import generat : 26.620,00€
Nºoperació: 120200008887
NIO:12020005676
Aplicació: 5U059-46156

Import total atorgat: 21.000,00€
Import generat : 21.000,00€
Nºoperació: 120200008884
NIO:12020004571
Aplicació: 5U059-45046

3.- La coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i la regidora de Ciutadania i Serveis
Econòmics, posen de manifest que els ingressos generats objecte d’aquesta modificació no
estan previstos al pressupost d’ingressos actuals.
4.- Per procedir a la generació del crèdit serà requisit indispensable:
 El reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació,
en el cas d’aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l’Ajuntament de Rubí, despeses que per la
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seva naturalesa estan compresos en les seves finalitats o objectius o per alienació
de béns de l’entitat local.
El reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació,
si bé la disponibilitat de dits crèdits estarà condicionada la l’efectiva recaptació
dels drets, en el cas prestació de serveis o reemborsament de préstecs.
L’efectivitat del cobrament del reintegrament, en el cas de reintegrament del
pressupost corrent.

4.- Acceptació de les subvencions per Decret d’alcaldia 3312/2020 de data 6 d’octubre de
2020 i per Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2020.
5.- 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











Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), en relació a la declaració
a tot el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.
Articles 181 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 43 a 46 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.
Article 11è de les Bases d’Execució del Pressupost 2020.

Conclusió
Es proposa incorporar mitjançant expedient de modificació de generació de crèdit amb
número d’expedient 49/2020 de Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2020, en
la modalitat de generació de crèdit per import de 47.620,00 euros, d’acord amb el següent
detall:
Aplicacions incrementar
Projecte

Org.

Prog.

Eco.

Descripció
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Increment

2020/3/CIUTA/11

5U059

9240B

22799

2020/3/CIUTA/11

5U059

9240B

22606

2020/3/CIUTA/11

5U059

9240B

22199

2020/3/CIUTA/11
2020/3/CIUTA/12

9U009
5U059

9240B
9240A

22602
22799

Altres treballs realitzats
per altres empreses
Reunions, conferències i
cursos
Arrendament maq,
instal. i utillatge
Publicitat i Propaganda
Altres treballs realitzats
per altres empreses

15.000,00€
1.500,00€
3.000,00€
1.500,00€
26.620,00€
47.620,00€

TOTAL
Finançament
Projecte
2020/3/CIUTA/11

Alies.
9240B

Org.
5U059

Eco.
45046

2020/3/CIUTA/12

9240A

5U059

46156

Descripció
GENERALITAT. Subv.
Covid 19 Accions de
voluntariat
DIBA. Subv.
Extraordinàries C.
Serveis Covid 19

Increment
21.000,00€

TOTAL

26.620,00€

47.620,00€

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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