DECRET D'ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST NÚM. 9/2017,
DEL TIPUS GENERACIÓ DE CRÈDIT, I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN
PRÀCTIQUES

Atès l’informe-proposta del secretari interventor tresorer de data 30 de novembre de 2017,
que es transcriu literalment:
“INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
D'acord amb l'ordre d'Alcaldia mitjançant Provisió de data 30 de novembre de 2017, en
l’expedient de contractació de personal en pràctiques, i en compliment d'allò que
estableixen els articles 3.a) i 4.1.g) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de
caràcter nacional, així com l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, emeto el següent
INFORME-PROPOSTA
PRIMER. L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa, en primer lloc, sobre
la contractació de 1 jove en pràctiques, despesa subvencionada al 100% pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i, en segon lloc, sobre l’aprovació de la modificació de crèdit que
permeti generar crèdit al pressupost per poder assumir aquesta despesa.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
— L'article 181 del text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel el Reial decret
2/2004, de 5 de març.
— Els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
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Atès que en data 30 de novembre de 2017 aquesta Alcaldia ha emès memòria on
s’especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l’operació i la seva
justificació.

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

Atès que en data 9 de novembre de 2017, la directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament de subvenció, per import de 11.000 €, d’acord
amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
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Resolució d’Alcaldia
Expedient núm.: 1438/2017
Procediment: Modificació de crèdit 9/2017 del tipus generació de crèdits per ingressos
amb motiu de la contractació de personal en pràctiques

— L'article 16 del reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).
— L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
— L'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.

— La base onzena de les bases d'execució del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès per l’exercici 2017.
— Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors.

TERCER.- La contractació de personal que es proposa per part de l’Alcaldia, vinculada a
la tramitació d’aquesta modificació de crèdit, beneficia a joves que compleixen els requisits
que exigeix la modalitat contractual en pràctiques (Llei 11/2013, de 26 de juliol, de
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació) i
pretenen facilitar l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada
com a la formació laboral d’un col·lectiu que es troba en situació d’exclusió social.
L’elevat percentatge de persones joves que estan en situació d’atur, o que han abandonat
prematurament el sistema educatiu i que es troben sense feina i sense millorar la seva
formació, constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat
catalana i pel Govern de la Generalitat, que l’ha assumit com una de les prioritats de
l’acció de govern.
QUART. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, com a ens beneficiari de la subvenció
destinada a incentivar la contractació de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya, i de conformitat amb les bases reguladores de la
subvenció, està obligat a contractar, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques,
durant un període de 6 mesos a jornada completa, amb data d’inici màxima del contracte
30 de novembre de 2017, 1 persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil,
inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada al Servei Públic de Catalunya. Haurà
d’acreditar-ho davant d’aquest organisme en la forma i termini que estableixen les bases
reguladores.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en dur a terme aquesta contractació,
incrementa el capítol 1 del seu estat de despeses però aquest increment de despeses es
finança, de forma íntegra i exclusiva, amb la subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya (Resolució de la directora del SOC de data 9/11/2017, exp. SOC004/17/00511).

DECRET

— Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017.
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— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

— L'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En conseqüència, la modificació de crèdit necessària per dur a terme aquesta contractació
(del tipus generació de crèdit) no afecta a l’equilibri pressupostari i tampoc afecta a la regla
de la despesa atès que la major despesa està finançada amb una subvenció d’una altra
administració pública.
SISÈ. L'article 181 del text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel el Reial decret
2/2004, de 5 de març, estableix que poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, de la manera que s'estableixi per reglament, els ingressos de naturalesa no
tributària derivats de les operacions següents:

De conformitat amb allò que estableix l'article 44 del Reial Decret 500/1990, per procedir a
la generació de crèdit serà requisit indispensable:

— En els casos establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la
disponibilitat d'aquests crèdits estarà condicionada a la recaptació efectiva dels drets.
— En el cas de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del cobrament del
reintegrament.
L'article 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, determina que en les bases
d'execució es regularà la tramitació dels expedients de generació de crèdits.
SETÈ.- Els ingressos de naturalesa no tributària, procedents d'algunes de les anteriors
operacions recollides en l'article 181 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, que generen crèdit en aquest expedient, segons memòria subscrita per l'Alcaldia,
són els següents:
Altes en conceptes d'ingressos
ECONÒMICA
Concepte
451.00

DESCRIPCIÓ

Euros

Servei d’Ocupació de Catalunya. Subvenció destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya

11.000,00

TOTAL INGRESSOS

11.000,00

Els ingressos detallats anteriorment generaran els crèdits següents en el pressupost de
despeses:
Altes en aplicacions de despeses

DECRET

— En els casos establerts en els apartats a) i b) anteriors, el reconeixement del dret o
l'existència formal del compromís ferm d'aportació.

Codi Validació: 9AK9QNR5775XHLN554W2K3LYK | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsament de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a
reposició del crèdit en la quantia corresponent.

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

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 estan compreses a les seves finalitats o objectius.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Progr.

Econòmica

2411

143.00

2411

160.00

DESCRIPCIÓ
Altre personal. Contractació
en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Seguretat Social. Contractació
en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
TOTAL DESPESES

Euros
8.371,38
2.628,62
11.000,00

S’haurà de preveure, en el pressupost de l’exercici següent, el crèdit pressupostari
adequat i suficient per assumir les obligacions que s’estenen a aquell exercici i que deriven
de la present resolució.
SISÈ.- De conformitat amb allò disposat a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2
de novembre, la intervenció local elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als
documents previstos a l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, referit a les modificacions pressupostàries.
De la lectura d’aquest precepte, es dedueix que les modificacions pressupostàries per a
les quals s’hauria de realitzar l’informe d’estabilitat pressupostària són els crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, no obstant, serà precís en qualsevol altra modificació
pressupostària si afecta a la situació d’equilibri pressupostari. Tot això en virtut dels articles
4.1, 15.1 i 21.1 del Reial Decret 1463/2007.
En aquest sentit, la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals ha
admès la possibilitat de tramitar expedients de modificació pressupostària atenent a les
normes exclusivament pressupostàries, de cara a la seva aprovació per l’òrgan competent,
de forma que la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de la
despesa no seria requisit previ necessari per a l’aprovació de tals expedients, sense
perjudici de l’actualització trimestral a la que es refereix l’Ordre HAP/2105/2012, i les
mesures que puguin adoptar-se com a conseqüència de tal avaluació i que es contenen a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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De conformitat amb allò que estableix l'article 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
es poden formalitzar compromisos ferms d'aportació que s'hagin d'estendre a exercicis
posteriors a aquell en què es concertin. Aquests compromisos d'ingrés seran objecte de
comptabilització adequada i independent, tot imputant seqüencialment els recursos al
Pressupost d'ingressos de l'any en què s'hagin de fer efectius.

DECRET

Així mateix, en l'apartat dos de l'article 45, s'estableix que les entitats locals i els seus
organismes autònoms poden generar crèdit en els seus pressupostos de despeses fins a
la quantia del compromís ferm d'ingrés o aportació, en la forma prevista en l'article 44 del
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

VUITÈ.- De conformitat amb allò que estableix l'article 45.1 del Reial Decret 500/1990,
s'entén per compromís ferm d'ingressos l'acte per qual qualsevol ens o persones,
públiques o privades, s'obliguen, mitjançant un acord o concert amb l'entitat local, a
finançar total o parcialment una despesa determinada de forma pura o condicionada.
Complertes les obligacions per part de l'entitat local o l'organisme autònom corresponent
que, si escau, hagi assumit en l'acord, el compromís d'ingrés donarà lloc a un dret de
cobrament exigible per l'entitat local o l'organisme corresponent.

CONCLUSIONS
PRIMER. La contractació de 1 persona en la modalitat de pràctiques, durant un termini de
6 mesos, inici de contracte 30 de novembre de 2017, comporta un increment del capítol 1
per import de 11.000€, que es finança de forma íntegra amb una subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
SEGON. Els ingressos de naturalesa no tributària inclosos en la memòria d'Alcaldia
reuneixen les condicions assenyalades en la llei per poder generar crèdit.

De conformitat amb tot allò exposat, es proposa:

SEGON.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2017, del Pressupost
vigent, en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al detall següent:
Altes en aplicacions de despeses
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Progr.

Econòmica

2411

143.00

2411

160.00

DESCRIPCIÓ
Altre personal. Contractació
en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Seguretat Social. Contractació
en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
TOTAL DESPESES

Euros
8.371,38
2.628,62
11.000,00

La generació de crèdits esmentada es finançarà amb càrrec a ingressos de naturalesa no
tributària, en els termes següents:
Altes en conceptes d'ingressos
ECONÒMICA
Concepte
451.00

DESCRIPCIÓ

Euros

Servei d’Ocupació de Catalunya. Subvenció destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya

11.000,00

DECRET

PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb
la Resolució TSF/1779/2017, de data 9 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un
import de 11.000 €, per a la realització de 1 contracte de treball en pràctiques.
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QUART. La modificació aprovada produirà efectes des de la data d’aquesta Resolució i
s’incorporarà a la comptabilitat general a través del corresponent document MC o de
modificació de crèdits (despeses) i del document de modificació de les previsions del
pressupost d’ingressos.

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

TERCER. És competent per a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit l’Alcalde,
conforme determinen les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades pel Ple de la
Corporació amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost General per l’any 2017.
Igualment, per a la contractació de personal.

TOTAL INGRESSOS

11.000,00

TERCER. Aprovar la contractació de 1 persona, en la modalitat de contracte en
pràctiques, durant un període de 6 mesos, comprès entre el 30 de novembre de 2017 i el
29 de maig de 2018, amb un cost total de 11.000 €, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 2411 143.00 i 2411.16000, per imports de 8.371,38 € i 2.628,62 €,
respectivament. La part de despesa corresponent a l’exercici 2018 s’haurà d’incorporar al
pressupost d’aquest exercici. La contractació a realitzar és:
1) Auxiliar llar d’infants, codi 09/2017/033995
DNI .....014K
QUART. Donar compte de la present resolució al Ple de la corporació.”

PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb
la Resolució TSF/1779/2017, de data 9 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un
import de 11.000 €, per a la realització de 1 contracte de treball en pràctiques.
SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2017, del Pressupost vigent,
en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al detall següent:

Progr.

Econòmica

2411

143.00

2411

160.00

DESCRIPCIÓ
Altre personal. Contractació
en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Seguretat Social. Contractació
en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
TOTAL DESPESES

Euros
8.371,38
2.628,62
11.000,00

La generació de crèdits esmentada es finançarà amb càrrec a ingressos de naturalesa no
tributària, en els termes següents:
Altes en conceptes d'ingressos
ECONÒMICA
Concepte
451.00

DESCRIPCIÓ

Euros

Servei d’Ocupació de Catalunya. Subvenció destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya

11.000,00

TOTAL INGRESSOS

11.000,00

TERCER. Aprovar la contractació de 1 persona, en la modalitat de contracte en pràctiques,
durant un període de 6 mesos, comprès entre el 30 de novembre de 2017 i el 29 de maig
de 2018, amb un cost total de 11.000 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2411
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DECRET

Altes en aplicacions de despeses

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

Per tot això exposat, RESOLC:

143.00 i 2411.16000, per imports de 8.371,38 € i 2.628,62 €, respectivament. La part de
despesa corresponent a l’exercici 2018 s’haurà d’incorporar al pressupost d’aquest
exercici. La contractació a realitzar és:
1) Auxiliar llar d’infants, codi 09/2017/033995
DNI .....014K
QUART. Donar compte de la present resolució al Ple de la corporació.
En dono fe,
El Secretari Interventor Tresorer

Codi Validació: 9AK9QNR5775XHLN554W2K3LYK | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

Número : 2017-0144 Data : 30/11/2017

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge

DECRET

L’Alcalde,

