Ajuntament de Rubí
Núm. expedient:

246/2018/HISENDA-E

Data:

31 d'octubre de 2018

Interessat/a:
Resum:

PROPOSTA
DE
PRESSUPOSTÀRIES
PER
CRÈDIT PER INGRESSOS

MODIFICACIONS
GENERACIÓ
DE

Expedient Modificació. Núm. 94/2018


Subvenció del programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
Projecte 2018/3/SIO/11. Import 10.692,45 euros.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 246/2018/HISENDA-E

PROPOSTA DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER GENERACIÓ DE
CRÈDIT PER INGRESSOS Expedient Modificació. Núm. 94/2018
Antecedents o Fets
Primer. Mitjançant proposta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de data 30
d’octubre de 2018, es proposa incoar un expedient de modificació de crèdit amb número
d’expedient 94/2018, del pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdit, amb
el següent detall:
Servei que proposa:
Àrea
Desenvolupament
Econòmic
Local

de

Generació:

Dades pressupostàries:

Ens:
”Diputació
de
Barcelona”.
Programa Complementari de
Transicions Educatives 20182019

Import total atorgat: 26.731,12€
Import generat : 10.692,45€
Nºoperació: 92018000385
NIO: 12018012417
Aplicació: 1U062-46136

Segon. En data 31 d’octubre de 2018, la tècnica de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost
i Estudis Econòmics, emet informe en relació a aquest expedient de modificació.
Tercer. Vist l’informe d’Intervenció de data 6 de novembre de 2018, 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
- 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.
- Articles 43 a 46 i 77 i 78 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI 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.
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- 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 11 i següents de les Bases d’Execució del Pressupost.
Vista la proposta del director i el regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, de data 6 de novembre de 2018, així com l’informe tècnic de data 30 d’octubre de
2018, signat per la cap de l’Oficina de Formació, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm.
1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 28 d’abril de 2017.

PROPOSO:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 94/2018, del pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdit, d’acord amb al següent detall:
Aplicacions incrementar
Projecte
2018/3/SIO/11

Org.
1U063

Prog.
2410

Eco.
14303

2018/3/SIO/11

1U063

2410

1600010

Descripció
Retribucions programes
PFI
Seguretat
Social
programes PFI

TOTAL

Increment
8.597,93€
2.094,52€
10.692,45€

Finançament
Projecte

Alies.
2410F

TOTAL

Org.
1U062

Eco.
46136

Descripció
Ajut de la Diputació de
Barcelona,
per
al
Programa PFI, part de
l’any 2018.

Increment
10.692,45€

10.692,45€

Segon. Disposar que, conforme les Bases d’Execució del Pressupost, la present
modificació serà executiva des de la seva aprovació per regidor delegat.
Tercer. 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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Director Àrea Desenvolupament Econòmic Local

El regidor delegat de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local

06/11/2018 16:11:41

06/11/2018 22:37:03

La interventora

08/11/2018 14:45:31
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Ref.:
Expedient:
Document:
Assumpte:

Hisenda i Serv. Econòmics - Procediment No Reglat
246/2018/HISENDA-E
Informe Proposta
PROPOSTA DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER GENERACIÓ DE
CRÈDIT PER INGRESSOS Expedient Modificació. Núm. 94/2018

PROPOSTA DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER GENERACIÓ DE CRÈDIT
PER INGRESSOS Expedient Modificació. Núm. 94/2018
Antecedents o Fets
Primer. Mitjançant proposta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de data 30 d’octubre
de 2018, es proposa incoar un expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient
94/2018, del pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdit, amb el següent detall:
Servei que proposa:
Àrea
Desenvolupament
Econòmic
Local

de

Generació:

Dades pressupostàries:

Ens:
”Diputació
de
Barcelona”.
Programa Complementari de
Transicions Educatives 20182019

Import total atorgat: 26.731,12€
Import generat : 10.692,45€
Nºoperació: 92018000385
NIO: 12018012417
Aplicació: 1U062-46136

Segon. En data 31 d’octubre de 2018, la tècnica de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i
Estudis Econòmics, emet informe en relació a aquest expedient de modificació.
Tercer. Vist l’informe d’Intervenció de data 6 de novembre de 2018, 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
- 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.
- Articles 43 a 46 i 77 i 78 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI 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.
- Article 11 i següents de les Bases d’Execució del Pressupost.
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Vista la proposta del director i el regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
de data 6 de novembre de 2018, així com l’informe tècnic de data 30 d’octubre de 2018, signat
per la cap de l’Oficina de Formació, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm.
1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data
28 d’abril de 2017.
PROPOSO:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 94/2018, del pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit, d’acord amb al següent detall:
Aplicacions incrementar
Projecte
2018/3/SIO/11

Org.
1U063

Prog.
2410

Eco.
14303

2018/3/SIO/11

1U063

2410

1600010

Descripció
Retribucions programes
PFI
Seguretat
Social
programes PFI

TOTAL

Increment
8.597,93€
2.094,52€
10.692,45€

Finançament
Projecte

Alies.
2410F

Org.
1U062

Eco.
46136

Descripció
Ajut de la Diputació de
Barcelona,
per
al
Programa PFI, part de
l’any 2018.

TOTAL

Increment
10.692,45€

10.692,45€

Segon. Disposar que, conforme les Bases d’Execució del Pressupost, la present modificació
serà executiva des de la seva aprovació per regidor delegat.

M007

Tercer. 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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EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA NÚM. 94/2018 PER
GENERACIÓ DE CRÈDIT

INFORME D’INTERVENCIÓ.
En data 30 d’octubre de 2018, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local fa arribar
a la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis Econòmics, proposta de
modificació pressupostària per generació de crèdit.
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.

INFORME
PRIMER.- La Legislació aplicable ve determinada pels següents articles:
1. 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.
2. Articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
3. Article 11 i següents de les Bases d’Execució del Pressupost.
SEGON.- L’expedient que es proposa per a la seva aprovació, versa sobre una
modificació del pressupost vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris, per un import total de 10.692,45 €, segons el següent detall:
Aplicacions incrementar
Projecte
2018/3/SIO/11

Org.
1U063

Prog.
2410

Eco.
14303

Descripció
Retribucions programes PFI

Increment
8.597,93€

2018/3/SIO/11

1U063

2410

1600010

Seguretat Social programes
PFI

2.094,52€

TOTAL

10.692,45€

Finançament
Projecte

Alies.
2410F

Org.
1U062

Eco.
46136

Descripció
Ajut de la Diputació de
Barcelona, per al Programa
PFI, part de l’any 2018.

TOTAL

Increment
10.692,45€

10.692,45€
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Segons l’estableix en l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
en relació amb els articles 43.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, podran
generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les següents operacions, entre altres:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques
per a finançar, juntament amb l’entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els fins o
objectius d’aquestes.
...
e) Els imports procedents de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al
pressupost corrent, en quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida
pressupostària.
Segons s’estableix en l’article 44 del Reial decret 500/1990, per a procedir a la
generació de crèdit serà requisit indispensable: en els supòsits establerts en els
apartats a) i b) anteriors, el reconeixement del dret o l’existència formal del
compromís ferm d’aportació.
....
En l’article 44 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, per procedir a la generació
de crèdit serà requisit indispensable:
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el
reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
b) Ens els supòsits establerts en els apartats c) i d) , el reconeixement del dret; si
bé la disponibilitat de dits crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels
drets.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament
del reintegrament.
S’ha de procedir a comptabilitzar els compromisos d’ingressos i/o ingressos,
atenent a la naturalesa d’aquests i a la finalitat de la subvenció o ajuda atorgada.
Text lliure
Prog Transicions educ 18-19: Prog de Formació i
920181000385 29/10/2018 12018012417 10.692,45 P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA Inserció (PFI) Anualitat 2018

N. Operació

Data

Refer./NIO

Import

tercer

Nom terc.

TERCER.- De conformitat amb l’article 45.1 del Reial decret 500/1990, s’entén per
compromís ferm d’ingressos l’acte pel qual qualsevol ens o persones, públiques o
privades, s’obliguen, mitjançant un Acord o Concert amb l’entitat local, a finançar
totalment o parcial una despesa determinada de forma pura o condicionada.
Complertes per l’entitat local o l’organisme autònom corresponent les obligacions
que, si s’escau, hagués assumit en l’acord, el compromís d’ingrés donarà lloc a un
dret de cobrament exigible per a l’entitat local o l’organisme corresponent.
Així mateix, en l’apartat 2 de l’article 45, s’estableix que les entitats locals i els seus
organismes autònoms podran generar crèdit en els seus pressupostos de despeses
fins a la quantia del compromís ferm d’ingrés o aportació, en la forma prevista en
l’article 44 del Reial decret 500/1990.
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Segons s’estableix en l’article 46 del Reial decret 500/1990, podran formalitzar-se
compromisos ferms d’aportació que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a
aquell en què es concertin. Aquests compromisos d’ingrés seran objecte d’una
adequada i independent comptabilització, imputant seqüencialment els recursos al
pressupost d’ingressos de l’any en que s’hagin de fer efectius.
QUART.- Els conceptes i aplicació pressupostària que es proposen, són els més
adequats, tenint en compte el conveni d’ajuda o subvenció.
CONCLUSIÓ:
Examinada la proposta de modificació pressupostària 94/2018 en la modalitat de
generació de crèdit, aquesta intervenció informa favorablement, advertint
que en base als càlculs detallats a l’informe d’intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa de data
1 d’octubre de 2018 NO es compleix l’objectiu de la regla de la despesa.
Tenint en compte, que aquests càlculs són una previsió, s’haurà de realitzar un
seguiment de l’execució pressupostària de l’exercici. Si en un futur es continués
incomplint l’objectiu de la regla de la despesa, s’haurà de formular un Pla Econòmic
financer de conformitat amb l’establert en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica
2/2012.

La interventora

06/11/2018 10:29:40
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