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NOTIFICACIÓ
Unitat: Economia
Canal d’enviament:
Núm. Exp.:
25/2020/APRES
Descripció
Modificació pressupostària 22/2020 de transferència de crèdits,

generació de crèdit i creació de partides mitjançant la vinculació
jurídica.

w w w .s a n tq u i r ze va l l e s.c a t

Us notifiquem que, mitjançant decret d’Alcaldia número 202004106 de data 01/12/2020,
s’ha dictat la resolució que es transcriu, de forma literal, a continuació:

ANTECEDENTS
Primer.- S’han rebut sol·licituds de modificacions pressupostàries dels serveis de
Promoció Econòmica i Habitatge que consten annexes a l’expedient 25/2020/APRES,
que a continuació es descriuen:
Generació de crèdit
1. Mitjançant Decret de l’Alcaldia 202002122 de data 17 de juny de 2020, es va
acceptar la subvenció pel projecte supramunicipal “Espais de Promoció
Comercial”, amb codi 20/Y/285698, per import total de 12.079,00 euros,
corresponent al 90 % del total de l’actuació, amb la distribució següent:
-

Ajuntament Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Manlleu

7.247,40 €
2.415,80 €
2.415,80 €

En data 24 de setembre de 2020 es va ingressar per part de la Diputació el total
de la subvenció, amb aplicació al concepte 46115 Subvenció Diputació (Accions
dinamització i consolidació comercial) de l’import de 7.247,40 euros.
S’ha comprovat que les previsions de l’estat d’ingressos en relació al concepte
46115 eren de 8.000 euros, i els drets reconeguts a data d’avui són de
21.978,40 euros.
2. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, va comunicar a aquest
Ajuntament la Resolució definitiva per la qual va atorgar la subvenció per import
de 3.000 euros pel Pla estratègic d’obertura de locals buits, corresponent al 50
% de l’actuació prevista, exclòs l’IVA.
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Aquesta subvenció no estava prevista al vigent pressupost per a l’exercici 2020 i
ha estat aplicada al concepte 46700 Subvenció Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya.
3. Per a ambdues subvencions, es sol·licita la generació de crèdit en la partida
4100/4310/2270600 Accions contractades per l’execució pla estratègic de
comerç.
Transferència de crèdits
El Servei d’Habitatge ha presentat sol·licitud de transferència de crèdits posant de
manifest que no està prevista la realització de despeses amb càrrec a les partides que
es redueixen.
Partida reduïda

Denominació

Import

2000/2313/2260602

Premi Dona

2.500,00

2000/2313/2260900

Sortides al teatre

3.000,00
Total

Partida incrementada
1400/2310/6250000-19

Denominació
Mobiliari pis emergència social
Total

5.500,00
Import
5.500,00
5.500,00

Creació partides amb saldo de la vinculació jurídica
El Servei de Promoció Econòmica sol·licita la creació de partides mitjançant el saldo de
la vinculació jurídica següents:
4100/4312/4790030 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” Jorevu Hosteleria SL
4100/4312/7800100 Conveni Associació Teler Cooperatiu
4100/4312/4800100 Conveni Associació Teler Cooperatiu

Segon.- La intervenció municipal ha emès informe favorable 313/2020 en data 30 de
novembre de 2020.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

-

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020.

-

Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 22/2020 de transferència de crèdits,
generació de crèdit i creació de partides amb saldo de la vinculació jurídica, tal com
segueix:
1. Generació de
subvencions:

crèdit

finançada

amb

majors

ingressos

procedents

de

Partida:
4100/4310/2270600 Accions execució pla estratègic de comerç ... 10.247,40 €
Conceptes:
46115 Subvenció Diputació (Accions dinamitz. i consol. cial) ......... 7.247,40 €
46700 Subvenció Consorci Comerç, Artes. i Moda de Cat. ............ 3.000,00 €
TOTAL ----------------------------- 10.247,40 €
2. Transferència de crèdits per import total de 5.500,00 euros, d’acord amb la
relació següent:

3. Creació de les partides amb saldo de la vinculació jurídica:
4100/4312/4790030 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” Jorevu Hosteleria SL
4100/4312/7800100 Conveni Associació Teler Cooperatiu
4100/4312/4800100 Conveni Associació Teler Cooperatiu
Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats.

RECURSOS
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Us ho comuniquem, per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
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