Ajuntament de Reus

HISENDA MUNICIPAL
Servei: Intervenció

Decret
El dia 1 de gener de 2019 l’Ajuntament de Reus no comptarà encara amb pressupost
aprovat per l’acord de Ple preceptiu.
La conseqüència immediata, a efectes pressupostaris, per a l’exercici 2019 és que
opera la prorroga del Pressupost de l’exercici 2018, és a dir, a 1 de gener de 2019, es
consideren automàticament prorrogats els crèdits inicials de l’exercici anterior, d’acord
a quan preveu l’art. 169.6 del TRLRHL i 21 del RD 500/1990.
El Pressupost prorrogat es troba limitat pels següents factors:
Els crèdits del pressupost prorrogats són els inicials de l’exercici anterior, per
tant no es tenen en consideració les modificacions de crèdit de l’exercici
anterior.
Tampoc es poden prorrogar tots aquells crèdits que hagin estat finançats amb
operacions de crèdit. És a dir, les Inversions que s’hagin finançat amb
operacions de crèdit no es poden prorrogar.
No es poden prorrogar tots aquells crèdits destinats a serveis o programes que
haguessin de concloure l’exercici anterior.
No serà possible prorrogar tots aquells crèdits que comptin amb ingressos
específics o afectats que s’hagin previst l’exercici anterior (venda de terrenys o
transferències de capital) la qual cosa exclou la possibilitat de preveure
inversions que comptin amb finançament específic.
El Pressupost prorrogat pot ser objecte de les modificacions previstes a la normativa
d’hisendes locals i de la incorporació de romanents de l’exercici anterior.
Sense pressupost aprovat no es poden contractar operacions de crèdit a llarg termini,
ara bé, si serà possible aquelles que es destinin a Inversions i provinguin d’una
modificació de crèdit tramitada d’acord amb el que preveu l’article 177 del TRLRHL.
Tot i que la pròrroga és automàtica, l’art. 21 del RD 500/1990 estableix que
mitjançant resolució de la Presidència, amb informe previ de la Intervenció, es faran
els ajustos que corresponguin al Pressupost prorrogat d’acord amb els condicionants
anteriors.
En el moment que s’aprovi pel Ple de l’Ajuntament el nou pressupost, aquest entrarà
en vigor amb efectes 1 de gener de 2019, havent-se de fer els ajustos que
corresponguin respecte el Pressupost prorrogat.
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D’acord amb l’informe d’Intervenció, al Pressupost prorrogat s’han de practicar els
següents ajustos:
Estat d’ingressos:
No es practica cap ajustament
Estat de despeses:
Capítol I, II, III, IV, V i IX de l’Estat de despeses, no es practica cap ajustament.
Els capítols VI i VII es veuen reduïts a només aquells crèdits que comptin amb el
finançament pluriennal compromès, que restaran únicament amb la següent previsió
pressupostària:
- Transferències al finançament de l’Hospital Universitari de Sant Joan
- Transferències a fer a Redessa amb motiu del conveni de finançament de les obres
de construcció de la nova Fira de Reus, per l’import de l’anualitat que correspongui.
Per tant, amb aquests antecedents, d’acord amb les competències previstes a l’art. 21
del RD 50/1990, Resolc:
Primer: Aprovar la pròrroga del pressupost de l’exercici 2018, tant de l’Ajuntament de
Reus, com els dels seus organismes autònoms i altres entitats amb pressupost
administratius que en depenguin, amb efectes 1 de gener de 2019, en tant no
s’apliqui el Pressupost que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Reus tingui a bé
d’aprovar.
Segon: Practicar els ajustaments detallats a la part expositiva, d’acord amb l’informe
de la Intervenció general al pressupost prorrogat.
Ho mana i signa l’Alcalde, a la ciutat de Reus el dia 30 de desembre de dos
mil quinze.
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Informe d’Intervenció
El dia 1 de gener de 2019 l’Ajuntament de Reus no comptarà encara amb pressupost
aprovat per l’acord de Ple preceptiu.
La conseqüència immediata, a efectes pressupostaris, per a l’exercici 2019 és que
opera la prorroga del Pressupost de l’exercici 2018, és a dir, a 1 de gener de 2019, es
consideren automàticament prorrogats els crèdits inicials de l’exercici anterior, d’acord
a quan preveu l’art. 169.6 del TRLRHL i 21 del RD 500/1990.
El Pressupost prorrogat es troba limitat pels següents factors:
Els crèdits del pressupost prorrogats són els inicials de l’exercici anterior, per
tant no es tenen en consideració les modificacions de crèdit de l’exercici
anterior.
Tampoc es poden prorrogar tots aquells crèdits que hagin estat finançats amb
operacions de crèdit. És a dir, les Inversions que s’hagin finançat amb
operacions de crèdit no es poden prorrogar.
No es poden prorrogar tots aquells crèdits destinats a serveis o programes que
haguessin de concloure l’exercici anterior..
No serà possible prorrogar tots aquells crèdits que comptin amb ingressos
específics o afectats que s’hagin previst l’exercici anterior (venda de terrenys o
transferències de capital) la qual cosa exclou la possibilitat de preveure
inversions que comptin amb finançament específic.
El Pressupost prorrogat pot ser objecte de les modificacions previstes a la normativa
d’hisendes locals i de la incorporació de romanents de l’exercici anterior.
Sense pressupost aprovat no es poden contractar operacions de crèdit a llarg termini,
ara bé, si serà possible aquelles que es destinin a Inversions i provinguin d’una
modificació de crèdit tramitada d’acord amb el que preveu l’article 177 del TRLRHL.
Tot i que la pròrroga és automàtica, l’art. 21 del RD 500/1990 estableix que
mitjançant resolució de la Presidència, amb informe previ de la Intervenció, es faran
els ajustos que corresponguin al Pressupost prorrogat d’acord amb els condicionants
anteriors.
En el moment que s’aprovi pel Ple de l’Ajuntament el nou pressupost, aquest entrarà
en vigor amb efectes 1 de gener de 2019, havent-se de fer els ajustos que
corresponguin respecte el Pressupost prorrogat, els pressupost prorrogat s’han de
practicar els següents ajustos:
Estat d’ingressos:
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No es practica cap ajustament
Estat de despeses:
Capítol I, II, III, IV, V i IX de l’Estat de despeses, no es practica cap ajustament.
Els capítols VI i VII es veuen reduïts a només aquells crèdits que comptin amb el
finançament pluriennal compromès, que restaran únicament amb la següent previsió
pressupostària:
- Transferències al finançament de l’Hospital Universitari de Sant Joan
- Transferències a fer a Redessa amb motiu del conveni de finançament de les obres
de construcció de la nova Fira de Reus, per l’import de l’anualitat que correspongui.
Per tant, s’informa a l’Alcaldia per a què resolgui, segons el previst a l’art. 21 del RD
500/1990, la prorroga del Pressupost de l’exercici 2018, amb efectes 1 de gener de
2019.
Document signat electònicament
L’Interventor

Baldomero Rovira López

