Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en
sessió del dia 29 d'octubre de 2020, va adoptar el següent acord “per majoria absoluta”:

PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DESPESA DE LA MATEIXA
AREA DE DESPESA. EXPEDIENT NÚM.: 53/2020. Subvencions Nominatives.

Antecedents o Fets
1.- En data 20 d’octubre de 2020, mitjançant proposta de l’Àrea de Projecció de la Ciutat, Cultura i
Esports, es sol·licita als Serveis Econòmics i la Hisenda Municipal, iniciar la tramitació d’un
expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de despeses
de la mateixa àrea de despesa.
D’acord amb el que informa el servei, en informe de data 19 d’octubre de 2020, el qual s’adjunta a
la proposta, els motius que motiven l’inici de l’expedient, són els següents:
-

Es sol·licita una modificació de crèdit per mitjançant transferència entre aplicacions
pressupostàries del pressupost de despesa, per import de 6.000,00 euros, el motiu és per
la renúncia a la subvencions nominatives 2020 de les entitats:
o Associació d’Animació Cultural carrer Sant Jaume.
o Associació Cultural Sant Galderic.

2.- El servei ha realitzat la retenció de crèdit corresponent en les aplicacions pressupostàries a
disminuir en la transferència de crèdit.
3.- Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix les següents
limitacions:
No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències,
excepte quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
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Les aplicacions que es proposen disminuir corresponen a subvencions aprovades inicialment en
el pressupost de l’exercici i que consten com a nominatives a l’annex de subvencions nominatives
del pressupost 2020, per tant, ha de ser el Ple qui aprovi la seva modificació.
4.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos, i s’estimen reductibles sense
que es pertorbi el respectiu servei.
5.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
6.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
a) Proposta de modificació pressupostària de data 20-10-2020 signada pel coordinador de
l`’Area de Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports i el regidor delegat de l’Àrea de
Projecció de la Ciutat, Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans.
b) Informe tècnic de data 19-10-2020 signat pel Servei de Promoció i Dinamització
Cultural.
c) Document comptable de les retencions de crèdit de l’aplicació pressupostària a
disminuir.
7.- Vist l’informe de Serveis Econòmics, Hisenda Municipal i de la Interventora de data 21
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.
Fonaments de dret









Articles 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 40 i 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.
Article 10è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2020.

Vista la proposta del coordinador de l’Àrea de Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports i del regidor
delegat de l’Àrea de Projecció de la Ciutat, Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans de
data 21 d’octubre de 2020, de l’informe tècnic signat pel Servei de Promoció i Dinamització Cultural de
data 19 d’octubre de 2020, de l’Informe de Serveis Econòmics i la Hisenda Municipal i de la Intervenció
OP-53/2020 de data 21 d’octubre de 2020, que consten a l’expedient.
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Per tot això,

S’ACORDA:

1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 53/2020, de Pressupost
de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2020, en la modalitat de transferència de crèdit entre
aplicacions de despesa de la mateixa àrea de despesa; i per import 6.000,00 euros, d’acord amb
el següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj.

Org.

Descripció
Prog.

Modif.

Eco.

6U041

3340E

48009

6U041

3340E

48010

Subvenció
Associació
d'Animació Cultural carrer
Sant Jaume
Subvenció Associació Cultural
Sant Galderic per Fira i activ.

TOTAL

3.000,00€
3.000,00€
6.000,00€

Aplicacions a incrementar:
Aplicació
Proj.

Descripció

Org.

Prog.

6U041

3380C

TOTAL

Modif.

Eco.
22609

Activitats culturals i esportives

6.000,00€
6.000,00€

2.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
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.
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L'alcaldessa,

El secretari general

02/11/2020 10:27:56

30/10/2020 12:23:09
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SERVEIS ECONÒMICS I DE LA HISENDA MUNICIPAL I DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
INFORME NÚM.: OP 53/2020 DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIA PER
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE LA MATEIXA AREA DE DESPESA. EXPEDIENT NÚM.:
53/2020. SUBVENCIONS NOMINATIVES
Fets
1.- En data 20 d’octubre de 2020, mitjançant proposta de l’Àrea de Projecció de la Ciutat Cultura i
Esports, es sol·licita als Serveis Econòmics i la Hisenda Municipal, iniciar la tramitació d’un
expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de despeses
de la mateixa àrea de despesa.
D’acord amb el que informa el servei, en informe de data 19 d’octubre de 2020, el qual s’adjunta a
la proposta, els motius que motiven l’inici de l’expedient, són els següents:
-

Es sol·licita una modificació de crèdit per mitjançant transferència entre aplicacions
pressupostàries del pressupost de despesa, per import de 6.000,00 euros, el motiu és per
la renúncia a la subvencions nominatives 2020 de les entitats:
o Associació d’Animació Cultural carrer Sant Jaume.
o Associació Cultural Sant Galderic.

2.- El servei ha realitzat la retenció de crèdit corresponent en les aplicacions pressupostàries a
disminuir en la transferència de crèdit.
3.- Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix les següents
limitacions:
 No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
 No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències,
excepte quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
 No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
Les aplicacions que es proposen disminuir corresponen a subvencions aprovades inicialment en
el pressupost de l’exercici i que consten com a nominatives a l’annex de subvencions nominatives
del pressupost 2020, per tant, ha de ser el Ple qui aprovi la seva modificació.
4.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos, i s’estimen reductibles sense
que es pertorbi el respectiu servei.
5.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
6.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
a) Proposta de modificació pressupostària de data 20-10-2020 signada pel coordinador i el
regidor delegat de l’Àrea Àrea de Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports.
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b) Informe tècnic de data 19-10-2020 signat pel Servei de Promoció i Dinamització
Cultural.
c) Document comptable de les retencions de crèdit de l’aplicació pressupostària a
disminuir.
7.- En compliment de l’article 4 b) 2.º del RD 128/2018 de 16 de març, aquet informe té caràcter
perceptiu.

Fonaments de dret









Articles 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 40 i 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.
Article 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2020.

Conclusió
D’acord amb els antecedents que consten a l’expedient, és procedent incorporar mitjançant
expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 53/2020 de Pressupost de
l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2020, en la modalitat de transferència de crèdit per import de
6.000,00 euros, d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj.

Descripció

Org.

Prog.

Eco.

6U041

3340E

48009

6U041

3340E

48010

Subvenció Associació
d'Animació Cultural carrer
Sant Jaume
Subvenció Associació Cultural
Sant Galderic per Fira i activ.

TOTAL

Modif.

3.000,00€
3.000,00€
6.000,00€

Aplicacions a incrementar:
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Aplicació
Proj.

Descripció

Org.

Prog.

6U041

3380C

Modif.

Eco.
22609

Activitats culturals i esportives

TOTAL

6.000,00€
6.000,00€

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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