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[FirmaDecreto]
DECRET D2016AJUN001090 22/11/2016
REF: Expedient número GHIS2016000040
Assumpte
Expedient 23 de modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2016
201 per
generació de crèdit.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Serveis Socials i Medi Ambient
Núm.expedient: GHIS2016000040
Data: 15/11/2016
Relació de fets i fonaments de dret.
1. La Diputació de Barcelona en data 9 de juny de 2016 va aprovar la concessió d’una
subvenció a l’Ajuntament
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt dins el Programa complementari de
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, en el sí del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
2019”.
2. La Diputació de Barcelona també va aprovar la concessió d’una subvenció per
l’actuació
ació “Animals de companyia” dins el recurs “Animals de companyia (gossos i
gats) en el sí del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2016
3. En aquest sentit els departaments de serveis socials i medi ambient sol·liciten una
modificació del pressupost per generar
genera crèdit a les partides destinades
es per aquests fons,
segons detall adjunt:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
codi partida

Denominació

16.07.461021

Programa complementari de serveis socials
bàsics, cohesió social i emergència energètica

16.03.461041

Diputació: Animals de companyi

crèdit actual

Generació

Total

25.463,20

13.024,24

38.487,44

0,00

2.300,88

2.300,88

15.325,12
PRESSUPOST DE DESPESES (GENERACIÖ)
codi partida

Denominació

16.05.23103.2269902

Programa cohesió social i emergència
energètica

16.03.31101.4800022

Conveni Assoc.defensa animals (ADEA)

crèdit actual

mod. Proposada

crèdit defin.

0,00

38.487,44

38.487,44

6.800,00

2.300,88

9.100,88

2.300,88
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4. L'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/1990
determinen que poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la
forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària
derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques
per finançar, juntament
juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus
objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments
borsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a
la reposició del crèdit en la quantia corresponent
5. L'article 44 del RD 500/1990 disposa que per generar de crèdit serà requisit
indispensable:
a) Enn els supòsits establerts als apartats a i b de l'article anterior, el reconeixement
del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació
b) En els supòsits establerts en els apartats c,d i e, el reconeixement del dret, tot i
que la disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva recaptació dels
drets
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del cobrament
del reintegrament
6. L’expedient de generació
generació de crèdits, conformat pel regidor responsable de l’Àrea
gestora, serà aprovat per l’alcalde o regidor en qui delegui, segons disposa la Base 15a
d’execució del pressupost.
La competència per aprovar l’expedient li correspon al regidor de l’Àrea d’Economia,
d’Economi
per delegació de l’Alcalde (Decret 584/15).
584
Resolució
Un cop comprovat el compliment dels articles 181 i 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 43,
44 i 45 del RD 500/90
00/90 i l’article 22 de la LGEP, resolc aprovar l'expedient de modificació
de crèdits mitjançant la generació de crèdit d’acord amb el detall relacionat al punt 3 de la
Relació de fets.
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