Decret: 20192229
Data: 01/07/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Economia
28/2019/SQSEC

Modificació pressupostària 5/2019 de generació de crèdit mitjançant l’aplicació d’ingressos
no tributaris

ANTECEDENTS
1. El servei de Recursos Humans ha traslladat sol·licitud de modificació
pressupostària de generació de crèdit, mitjançant l’aplicació d’ingressos no
tributaris procedents de l’atorgament de subvenció per part de la Diputació de
Barcelona, en relació al “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 20192020”, codi 18/X/262984 i del mateix Programa, corresponent a 2019 (2a edició),
codi 19/X/272734, per dotar la partida de despesa 4010/2410/1430001 altre
personal (Plans d’Ocupació), per import de 255.993,34 euros, d’acord amb el
desglossament següent:
18/X/262984 ----------------------

146.550,78 euros

19/X/272734 ----------------------

109.442,56 euros

TOTAL

.........................

255.993,34 euros

2. L’interventor municipal ha emès informe favorable 110/2019, en data 27 de juny de
2019, a la modificació de generació de crèdit per import de 109.442,56 euros.
FONAMENTS DE DRET
-

Generació de crèdit

1. L’article 181 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que
podran generar crèdit als estats de despeses dels pressupostos els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les aportacions de persones físiques o
jurídiques per finançar despeses compreses en els seus objectius.
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2. L’article 43.2 del Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes
locals, en relació al pressupost, estableix que a les Bases d’execució del
pressupost es regularà la tramitació dels expedients de generació de crèdits.
3. L’article 44 del mateix text legal obliga al reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació, per dur a terme la generació de crèdit.
4. L’article 12 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019, atribueix a
l’alcaldia, previ informe de la intervenció, l’aprovació d’aquests expedients.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 5/2019 de generació de crèdit, mitjançant
l’aplicació d’ingressos no tributaris, per import de 109.442,56 euros:
Despeses
4010/2410/1430001 Altre personal (Plans d’ocupació)
Ingressos
46107 Subvenció Diputació (Programa Integral d’Ocupació)
Segon.- Comunicar el present acord al servei afectat.

Ho disposo,

Dono fe,
La secretaria,

Helena Muñoz Amorós
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L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

