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Descripció
Modificació pressupostària 12/2020 d'incorporació de crèdits

compromesos, generació, transferència de crèdits i creació de
partides mitjançant la vinculació jurídica.

w w w . s a n t q u i r ze va l l e s. ca t

Us notifiquem que, mitjançant decret d’Alcaldia número 202002531 de data 15/07/2020,
s’ha dictat la resolució que es transcriu, de forma literal, a continuació:

ANTECEDENTS
Primer.- S’han rebut diferents sol·licituds de modificació de crèdits pressupostaris de
diversos serveis que consten annexes a l’expedient 13/2020/APRES, que a continuació
es descriuen:
1. Generació de crèdit
El servei de Recursos Humans sol·licita que es generi crèdit per a la contractació
temporal de personal de l’escola d’adults en virtut de l’acceptació de la subvenció de
Diputació de Barcelona, del Programa complementari de transicions educatives per al
curs 2019-2020, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de les línies
1, 2 i 4 per la quantitat total de 54.103,48 € (21.641,40 € per a l’exercici 2019 i
32.462,08 € per a l’exercici 2020), aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del
dia 15 d’octubre de 2019.
En el concepte d’ingrés 46120 Subvenció Diputació per a cicles formatius, amb una
dotació inicial de 15.000,00 euros es troben els compromisos concertats núm. 4569 i
4546 per import total de 54.103,48 euros.
2. Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2019
Els serveis d’Informàtica i d’Espai públic i Infraestructures, posen de manifest i sol·liciten
que s’incorporin els saldos de crèdits compromesos l’exercici 2019, la facturació dels
quals s’ha produït, per diferents motius, durant l’exercici 2020.
Els saldos dels crèdits compromesos són els següents:
Informàtica
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AD

Descripció

17917 Migració servidors ERP corporatiu

Partida
1201/9260/2279900

Manteniment aplicació de gestió
policial GESPOL

1201/9260/2279900

18857 Manteniment App IOS i Android

1201/9260/2279900

18745

Contractació del servei Social Wifi
OndeGo
Manteniment aplicació de gestió
12784 d'inventari i patrimoni A4. Període:
2019
Contractació Delegat de protecció de
17765
dades, adequació RGPD i ENS
19786

1201/9260/2279900

Nom

Import

T-SYSTEMS ITC
IBERIA SAU
APLICACIONES
GESPOL SL
TECH-VALUE
IBERICA,S.L.
TELEFONICA
SOLUCIONES SAU

17.932,20
1.749,69
2.904,00
2.674,10

AMERICAN

1201/9260/2279900 APPRAISAL ESPAÑA,
SA

OBJETIVO TARSYS

1201/9260/2190100 SL

5.808,00
10.345,50

TOTAL

41.413,49

Les factures corresponents a aquests compromisos han estat ja tramitades en
determinats cassos amb càrrec al pressupost de 2020 i altres es troben en procés de
gestió, segons consta a l’informe del servei.
Espai Públic i Infraetructures
AD

Descripció

1121

Subm. elèctric edificis mpals 2019

Partida

Nom

Import

ENDESA ENERGIA

5015/9203/2210000 SA

1122

Subm. gas edificis mpals 2019

5015/9203/2210200

1118

Subm. elèctric enllumenat públic 2019

5012/1650/2210000

17.456,75

ENDESA ENERGIA
SA
ENDESA ENERGIA
SA
ENDESA ENERGIA
XXI SL
ENDESA ENERGIA
XXI SL

1.469,90
15.308,18

Subm. elèctric edificis mpals TUR
5015/9203/2210000
2019
Subm. elèctric enllumenat públic TUR
1119
5012/1650/2210000
2019
Rep. Façana i coberta vestidors Camp
17165
5016/9204/2120000 BIMIZED BCN SL
Futbol
1120

8.643,50
5.542,76

CONST. O. P. DIBESA

17911 Treballs varis manteniment via pública

5010/1532/2100000 SL

Subm. terratzo mant. paviment
voreres

5010/1532/2100000 SA

18096

3.271,56

PAVIMENTS CANIGO

TOTAL

10.640,11
12.124,20
74.456,96

La relació de factures a aplicar a aquests saldos consta a l’informe del servei, de forma
que s’ha d’adequar l’import a incorporar a les obligacions efectivament realitzades.
El finançament per a fer front a aquesta incorporació de crèdits compromesos serà
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
3. Transferència de crèdits
El servei d’Espai Públic i Infraestructures presenta sol·licitud de transferència de crèdits
i manifesta que han contrastat que les partides que transfereixen els crèdits disposen de
l’import suficient per cobrir les necessitats pressupostàries de l’exercici:
Partides que es redueixen:
5100/1532/2190001 Manteniment de polígons industrials .......................
5100/1532/2100000 Manteniment via pública .........................................

10.000,00 €
6.500,00 €
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Total ----------------------------------

16.500,00 €

Partida que s’incrementa:
5103/1710/2100002 Desbrossats ..............................................................
Total ----------------------------------

16.500,00 €
16.500,00 €

4. 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:
4100/4312/4790016 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” Manuel Encuentra (Racó SQ)
4100/4312/4790017 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” The Boss Tonic SL
4100/4312/4790018 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” La Cova de Sant Quirze SL
4100/4312/4790019 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” Cial. Artbó Pastisseries SL

Segon.- La intervenció municipal ha emès informe favorable 161/2020 en data 14 de
juliol 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.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 12/2020 de generació de crèdit,
incorporació de crèdits compromesos, transferència de crèdits i creació de partides amb
saldo zero mitjançant la vinculació jurídica, tal com segueix:
-

Generació de crèdit finançada amb majors ingressos procedents de subvenció
en el concepte d’ingrés 46120 Subvenció Diputació per a cicles formatius:
1303/3260/131 00 00 Laborals temporals .................................................
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-

Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2019 per import total de
106.456,74 euros, finançada amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals.
Informàtica
3010/9260/2279900 conservació programes informàtics ........................... 31.067,99 €
3010/9260/2190100 Assist. tècnica Sistemes i aplicacions ..................... 10.345,50 €
TOTAL ---------------------------------

41.413,49 €

Espai Públic i Infraestructures
5106/9204/2120000 Conserv. I manteniment edificis ................................
5105/9203/2210200 Subministrament gas ................................................
5105/9203/2210000 Subministr. elèctric edificis mpals. ............................
5102/1650/2210000 Subministr. elèctric enllumenat públic ........................
5100/1532/2100000 Manteniment vies públiques .......................................
TOTAL ---------------------------------

5.542,76 €
1.469,90 €
17.882,65 €
17.626,33 €
22.521,61 €
65.043,25 €

FINANÇAMENT:
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals -----------------

-

106.456,74 €

Transferència de crèdits per import de 16.500,00 euros:
Partides que es redueixen:
5100/1532/2190001 Manteniment de polígons industrials .......................
5100/1532/2100000 Manteniment via pública .........................................
Total ----------------------------------

10.000,00 €
6.500,00 €
16.500,00 €

Partida que s’incrementa:
5103/1710/2100002 Desbrossats ..............................................................
Total ----------------------------------

-

16.500,00 €
16.500,00 €

Creació de les partides amb saldo de la vinculació jurídica:

4100/4312/4790016 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” Manuel Encuentra (Racó SQ)
4100/4312/4790017 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” The Boss Tonic SL
4100/4312/4790018 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” La Cova de Sant Quirze SL
4100/4312/4790019 Conveni prom. i col·laboració “Tasta” Cial. Artbó Pastisseries SL

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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