
 

 

 

 

MEMÒRIA DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST 2019 PER A L’EXERCICI 2020. 

 

En les sessions del Ple dels dies 26 de setembre de 2019 i de 28 de novembre de 
2019 es varen rebutjar el primer i el segon projecte de pressupost municipal per a 
l’exercici 2020. En aquests moments no s’ha elaborat cap nou projecte per a sotmetre 
a consideració del Ple, ni tampoc es té coneixement que s’hagin modificat les 
posicions dels grups municipals en relació als projectes ja rebutjats. Resulta doncs 
que, a dia d’avui, el Pressupost General per a l’any 2020 no ha estat aprovat, ni tants 
sols inicialment, i que caldrà prorrogar el Pressupost de 2019. 

De conformitat amb els articles 169.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
21 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, si en iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor 
el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior 
fins el límit global dels seus crèdits inicials, com a màxim. 

L’acte de pròrroga és una qüestió reglada en el sentit que es produeix de forma 
automàtica, un cop finalitzat l’exercici pressupostari, si no ha entrat en vigor el 
pressupost de l’exercici següent. En el pressupost prorrogat però, caldrà introduir els 
següents ajustaments: 

- Pel que fa al pressupost d’ingressos, seguint el criteri assenyalat per la IGAE en la 
seva Consulta 10/1993, de 30 de setembre, no caben ajustaments a la baixa. Per tant, 
cal prorrogar els crèdits inicials sense ajustaments. 

- Pel que fa a l’estat de despeses els ajustaments a la baixa fonamentalment 
consisteixen en l’eliminació de les consignacions que es van dotar en l’exercici 2019 
per atendre factures que es trobaven pendents d’aplicar a pressupost. Durant l’exercici 
2019 es va aplicar a l’aplicació pressupostària 934/31100 la quantitat de 212,50 € 
corresponent a comissions del BBVA. Per tant, caldrà ajustar a la baixa per un import 
de 212,50 € la consignació inicial prevista a la partida pressupostària 934/31100. 

- No cal fer ajustaments a la baixa de consignacions que estiguessin previstes només 
per a l’exercici 2019. 

- S’han ajustat a la baixa aquells crèdits que la legislació vigent considera no 
prorrogables perquè estaven destinats a serveis o programes que conclouen en 
l’exercici anterior o estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o 
afectats que, exclusivament, fossin a percebre’s en l’exercici esmentat. Es tracta de les 
següents partides pressupostàries del capítol 6 (inversions): 

172 600.00.19 ADQUISICIÓ PATRIMONI 8.000,00 

459 609.00.00 PRESSUPOST PARTICIPATIU 40.000,00 

450 619.00.19 MILLORES INFRAESTRUCTURES 12.000,00 

920 622.00.00 ACONDICIONAMENT ESPAI CAN LLUENT 32.500,00 

342 622.00.01 LOCAL POLIVALENT CAMP DE FUTBOL 65.800,00 

130 623.00.00 CAMERES DE VIGILANCIA 13.500,00 

920 626.00.19 ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC 1.248,25 



 

 

 

 

920 635.00.00 ADQUISICIÓ MOBILIARI 2.000,00 

    TOTAL CAPITOL 6 175.048,25 

- D’altra banda, tampoc s’ha considerat necessari fer ajustaments, ni a l’alça ni a la 
baixa, en la consignació de les partides corresponents al deute públic. 

- Pel que fa a les bases d’execució, tenint en compte que l’article 38.3 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, estableix que “l’estructura 
orgànica del pressupost prorrogat s’adaptarà, sense alteració de la quantia total, a 
l’organització administrativa en vigor en l’exercici en què el pressupost hagi d’executar-
se”, s’ha procedit a adequar l’apartat 9 de la base 21ena a l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 28 de novembre de 2019 i publicada al BOPG núm. 231, de data 3 
de desembre de 2019, atès que es considera que la determinació de les 
indemnitzacions correspon a l’estructura de funcionament adoptada pel Ple del nou 
consistori, de conformitat amb les atribucions que l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueixen al Ple municipal, i forma 
part de l’organització administrativa en vigor a partir d’aquella data 

Els ajustaments que s’han realitzat sobre el pressupost de l’Ajuntament per efectuar la 
pròrroga són els següents: 

Estat Ingressos    

CAPÍTOL PRESSUPOST 2019 AJUSTAMENTS PRESSUPOST 
PRORROGAT 2020 

1 1.034.664,45 0,00 1.034.664,45 

2 40.000,00 0,00 40.000,00 

3 248.632,73 0,00 248.632,73 

4 420.174,20 0,00 420.174,20 

5 6.570,95 0,00 6.570,95 

6 0,00 0,00    0,00 

7 0,00 0,00    0,00 

8 0,00 0,00    0,00 

9 0,00 0,00    0,00 

TOTAL 1.750.042,33    0,00 1.750.042,33 

    

Estat despeses    

CAPÍTOL PRESSUPOST 2019 AJUSTAMENTS PRESSUPOST 
PRORROGAT 2020 

1 447.270,75 0,00 447.270,75 

2 886.399,70 0,00 886.399,70 

3 13.242,42 -212,50 13.029,92 

4 45.861,56 0,00 45.861,56 

5 38.868,04 0,00 38.868,04 

6 175.048,25 -175.048,25    0,00 



 

 

 

 

7 0,00 0,00    0,00 

8 0,00 0,00    0,00 

9 143.351,61 0,00 143.351,61 

TOTAL 1.750.042,33 -175.260,75 1.574.781,58 

    

Resum:    

Total Ingressos 1.750.042,33    0,00 1.750.042,33 

Total Despeses 1.750.042,33 -175.260,75 1.574.781,58 

Diferència entre ingressos i 
despeses 

   0,00 175.260,75 175.260,75 

 

S’adjunta el detall de la pròrroga del pressupost per a l’any 2020 i de les seves bases 
d’execució. 

 

L’Alcaldessa 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 

 

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica. 
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