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ALA.
Informe d’Intervenció número: 2020/049.
Referència: Proposta d’aprovació de l’expedient administratiu de la modificació pressupostària número 2020/02, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de 
diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.
Document: Edicte d’aprovació inicial.

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 25/04/2020, va aprovar 
l’acord d’aprovació inicial de la modificació pressupostària número 2020/02, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre 
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats 
mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, amb el següent 
detall:

“ATÈS que els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 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 i a l’article 37.2, apartats a) i b) 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 (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 
matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la 
realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent i per les quals el crèdit previst resulta inexistent.

ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, estableix que aquestes modificacions poden finançar-se, entre 
d’altres, mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.

ATÈS que les transferències de crèdits es regulen als articles 179 i 180 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 i als articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-
President, havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat de la 
mesura.

ATÈS que en data 20/04/2020, es va emetre la Memòria explicativa del contingut de la 
modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de crèdits extraordinaris, 
finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions 
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes 
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.

ATÈS que en data 20/04/2020, s’ha emès l’Informe d’Avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, on es posa de manifest que, de l’anàlisi de la 
modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de crèdits extraordinaris, 
finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions 
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes 
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, es constata que les alteracions dels 
crèdits de les aplicacions pressupostàries afectades (tant les aplicacions 
pressupostàries de despeses que es donen d’alta i les aplicacions pressupostàries de 
despeses que s’incrementen, com les aplicacions pressupostàries que es 
disminueixen, són totes de despeses no financeres -capítols I a VII del pressupost de 
despeses-) i no alteren la despesa computable del pressupost.

En conseqüència, atès que les modificacions de crèdits entre aplicacions 
pressupostàries que pertanyen als capítols I a VII (despeses no financeres) no afecten 
a l’equilibri pressupostari, ni incrementen la despesa computable, no serà necessari 
avaluar l’estabilitat pressupostària i, en conseqüència, elaborar l’informe corresponent 
al compliment dels objectius fitxats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària y sostenibilitat financera, ja que no s’altera la quantia total 
de la despesa no financera.

ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de 
data 20/04/2020, que dona compliment a allò que disposa el Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 
(actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta.

És per tot això que es PROPOSA al Ple de la Corporació municipal, que adopti el 
següent:
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ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2020/02, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre 
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats 
mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, amb el següent 
detall:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

Les aplicacions pressupostàries que han de crear-se al Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2020, per fer front a les referides 
despeses, venen definides pel detall següent:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 3321 62500 Adquisició material biblioteca 2.000,00 €

----------------------
TOTAL 2.000,00 €.

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:

Les aplicacions pressupostàries que han de rebre crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries de diferent àrea de despesa, venen definides pel detall següent:

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE S’INCREMENTEN

Aplicació Denominació Import
02 491 63600 Inversions en reposició d'equips d'informàtica 41.000,00 €
03 130 62900 Altres inversions en material de la Policia Local 1.600,00 €
04 931 35900 Despeses comissions bancàries 10.000,00 €
14 231 48013 Donació extraordinària-Per situacions d'emergència 82.500,00 €

----------------------
TOTAL 135.100,00 €.

SEGON.- Aquestes despeses es financen mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, d’acord amb el detall següent:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
06 330 21201 Manteniment normatiu Cultura 2.000,00 €

----------------------
TOTAL 2.000,00 €.
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Pel que fa referència a les transferències de crèdits:

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
08 320 48007 Conveni Casals Inclusiu-Ajuntament de Granollers 2.000,00 €
08 323 22618 Activitats educatives 19.000,00 €
14 924 48000 Subvencions-Projecte d'igualtat 20.000,00 €
08 320 48007 Conveni Casals Inclusiu-Ajuntament de Granollers 1.600,00 €
06 165 46200 Conveni-Enllumenat urbanització de Sant Carles 5.000,00 €
16 342 22000 Administració del CEM 5.000,00 €
02 151 44001 Conveni amb la Universitat - Pràctiques i formació 48.000,00 €
06 320 21200 Manteniment de les escoles 2.000,00 €

16 342 22798 Professionals vinculats a l'assessorament i consultoria - 
CEM 30.000,00 €

18 337 22699 Dinamització de la participació 2.500,00 €
----------------------

TOTAL 135.100,00 €.

TERCER.-. INFORMAR del compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

QUART.- INFORMAR del compliment dels requisits que s’estableix a l’article 37.2.a) i 
l’article 37.2.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol 
I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són 
els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat 
de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència, en l’estat de despeses del Pressupost, de crèdit destinat a 
aquesta finalitat específic, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui 
establerta la vinculació jurídica.

CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació pressupostària número 2020/02, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre 
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats 
mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, pel termini de quinze 
(15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a 
efectes de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació 
definitivament aprovada en el supòsit de no presentar-se reclamacions.“.

I en compliment d’allò que disposa l’article 169.1, per remissió de l’article 177.2 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
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reguladora de les hisendes locals, se sotmet l’expedient a exposició pública per un 
termini de quinze (15) dies hàbils, a comptar des del dia següent de la inserció 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè els 
interessats examinin l’expedient i presentin les reclamacions que considerin 
convenients.

De no presentar-se cap tipus de reclamació, la modificació pressupostària número 
2020/02, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de 
transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent 
àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries, s'entendrà aprovada amb caràcter definitiu, sense necessitat 
d'adopció d'acord exprés al respecte.
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