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L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 23/10/2019, l’Acord de la Junta de Govern
Local número 0719J19 que es transcriu a continuació:
EXP.E:2019_2678: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2019 CORRESPONENT AL
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2019.
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions instruïdes.
Vist que el pressupost general de 2019 va ser aprovat pel Acord de Ple de 14 de març de
2019 (acord núm 0702P19) i definitivament per Decret d’Alcaldia de 12 d’abril de 2019
(acord núm, 0253D19).
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada, aquesta Administració formulen
les següents consideracions:





Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context socioeconòmic.
L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits és
l’Alcaldia.
La present modificació no representa increment de la regla de despesa..
La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord.

1. Atès que en relació als recursos/ingressos necessaris per dotar la despesa de la
present modificació de crèdits es considera el següent:
2. En relació a la/les operació/ns de generació de crèdits, el finançament es produeix
amb:
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 Subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona programa millora de l’ocupabilitat
2019 (26.514,34 euros)
 Subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la millora del material
invetariable d’equipaments esportius del catàleg de la xarxa de governs locals
(2.244,51 euros)
En relació a la transferència de crèdits, aquesta es realitza per suplementar les partides de
material inventariable de la polica local, de serveis preventius Creu Roja i per enderrocs de
edificis municipals.
En definitiva existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits,
sense trencament de l’equilibri pressupostari.

Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD
500/90.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 05/2019 del pressupost de
l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2019, que inclou el tipus de
generació de crèdits i transferència de crèdits..
Segon.- Fer avinent que el detall de les modificacions que s’aproven al present expedient
és el que s’especifica en síntesi a continuació:
MODIFICACIÓ 05/2019

Estat de despeses
Aplicació pressupo.

Descripció de la despesa

12.132.62300

25.2412.13100
25.2412.16000
38.342.62200

Proj, Inversió. Material inventariable policía local
Estudis i treballs tècnics. Serveis preventius Creu
Roja
Proj. Inversió. (PI) Enderrocs edificis municipals
Vestuari. Personal funcionari de la Policia Local
Activitats culturals i esportives. Promoció. Cul i trad.
Pop
Despeses jurídiques. Assessorament territori
RB. Laborals. Retribucions bàsiques. Plans ocupació
DIBA Temp
SS. Seguretat Social. Laborals. Plans Ocupació
Proj. Inversió (PI) Millora instal·lacions esportives

Aplicació pressupo.

Descripció de l’ingrés

31.76102
45.46103

Trans. Capital catàleg anual (DIBA)
Trans. Corrents progr. complement. Plans
ocupacionals (DIBA)

16.312.22716
36.150.60006
12.132.22104
15.334.22609
21.150.22604

Crèdit Actual
(1)
500,00

Variació

Tipus

Crèdit final

1.000,00

TP
TP

1.500,00

12.505,06
50.000,00
8.204,03

2.500,00
7.000,00
-1.000,00

24.000,00
15.000,00

-2.500,00
-7.000,00

12.115,38
5.701,35
16.349,16

21.100,00
5.414,34
2.244,51
28.758,85

Crèdit Actual
(1)
10.001,00
17.816,73

Variació

TP
TN

TN
G
G
G

15.005,06
57.000,00
7.204,03
21.500,00
8.000,00
33.215,38
11.115,69
18.593,67

Estat d’ingressos

TOTAL

2.244,51
26.514,34
28.758,85

Signe
(+)
(+)

Previ. Final
12.245,51
44.331,07
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Tercer.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat anterior, el
resum per capítols es veurà incrementat globalment en 28.758,85€.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, CPA) i al de
Secretaria General (ADR).
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
S’expedeix aquesta còpia autèntica, identificant el número de resolució/acord, per a la
seva incorporació a l’expedient/s corresponent/s.
Certificat (signatura electrònica)
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Òrgan col·legiat (de govern)
Junta Govern Local.
DATA DE SESSIO 23/10/2019

