
 

Decret de l’Alcaldia 
Expedient núm.: 1009/2017
Assumpte: Modificació de crèdits núm. 6/2017, modalitat generació de crèdit per ingressos

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6/2017, MODALITAT 
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

 

ANTECEDENTS

1. Per provisió de l’Alcaldia de data 3 d’agost de 2017 s’inicia l’expedient per l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 6/2017 mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris. 

2. La Regidoria d'Hisenda ha proposat els conceptes i els imports que s'han de modificar.

3. La secretaria intervenció municipal ha emès informe favorable.

 FONAMENTS DE DRET

1. D'acord amb 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 500/90,  poden 
generar  crèdit  en els  estats  de despeses dels  pressupostos,  i  en la forma que s'estableixi  
reglamentàriament,  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 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) Reembossaments de préstecs

e)  Reintegraments de pagaments  indeguts  a  càrrec del  pressupost  actual,  pel  que fa  a  la 
reposició del crèdit en la quantia corresponent

2. L’article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril  estableix que per a procedir a la generació de 
crèdit, serà requisit indispensable:

a) En els supòsits establerts en els 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)  i  d),  el  reconeixement  del  dret;  si  bé  la  
disponibilitat d’aquests crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.

c)  En  el  supòsit  de  reintegraments  de  pressupost  corrent,  l’efectivitat  del  cobrament  del 
reintegrament.

Per tant, aquesta alcaldia 

 



 

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 6/2017, modalitat generació de 
crèdits per ingressos, per import de 17.000,00 €, atès els conceptes afectats que es relacionen 
a continuació:

INGRESSOS:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIADENOMINACIÓ QUANTIA

770.00
Aportació EQ Esteve. Adquisició equipament clínic i de 
seguretat ciutadana 17.000,00

TOTAL INGRESSOS 17.000,00

DESPESES:

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA

3120 623.00 Adquisició d'equipament clínic 12.892,00

1300 626.00
Adquisició d'equipament per al procés de la informació. 
Seguretat ciutadana 4.108,00

TOTAL DESPESES 17.000,00

SEGON.-  Donar  compte  d’aquesta  resolució  al  proper  ple,  de  conformitat  amb  allò  que 
estableix l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 

 En dono fe
L’Alcalde,                                                              La secretària interventora tresorera accidental  
  

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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