
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Núm. expedient.: X2019000971 - 1627-000009-2019 

 

DECRET 
Identificació de l’expedient: 

Modificació de pressupost 9/2019 per generació de crèdit 

Antecedents 

1. Vist que aquest Ajuntament va ordenar la incoació de l'expedient de 

generació de crèdits, modificació del pressupost 9-2019. 

2. Considerant que els ingressos de naturalesa no tributària que preveu 

l'article 43.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les hisendes Locals, en matèria de pressupostos, poden 

generar crèdit en l'estat de despeses. Vist que per aquest Ajuntament es va 

incoar l'oportú expedient de generació de crèdits per ingressos. 

3. Considerant que poden generar crèdit en els estats de despeses dels 

pressupostos dels ingressos de naturalesa no tributària derivats de les 

operacions previstes a l'article 181 del Text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals -TRLHL-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, i en els articles 43 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 

d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, 

de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 

pressupostos. 

4. Considerant que l'article 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 

qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, 

estableix que s'entén per compromís ferm d'aportació l'acte pel qual 

qualssevol ens o persones, públiques o privades, es obliguen, mitjançant un 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

acord o concert amb l'entitat local, a finançar total o parcialment una 

despesa determinada de forma pura o condicionada. 

5. Atès que es compleixen els requisits exigits per l'article 44 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol VI de 

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 

en matèria de Pressupostos, per procedir a la generació de crèdits. 

6. Considerant que de conformitat amb el que preveu la Base número 12 de 

les d'Execució del Pressupost municipal correspon a l’Alcaldia d’aquest 

Ajuntament l'aprovació dels expedients de generació de crèdits per 

ingressos. 

7. Atès que s'ha incorporat a l'expedient l'informe de Intervenció de 

conformitat sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 

exigit per l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 

qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 

de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les 

entitats locals. 

Fonaments de dret 

Primer.- Article 181 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -

TRLHL-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Segon.- Articles 43 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Tercer.- Base 12 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal. 

Resolució 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides 

RESOLC: 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Primer.- Aprovar l'expedient de generació de crèdit, que es concreta en els punts 

següents: 

 Generació de crèdit  

Codi aplicació pressupostària Descripció Import modificació (€) 

75080 SUBVENCIÓ PLA DE 

BARRIS 

29.815,81 € 

 

Codi aplicació pressupostària Descripció Import modificació (€) 

933 62500 PLA DE BARRIS – MOBLES 29.815,81 € 

 

Segon.- Donar trasllat de la present Resolució a la Intervenció municipal, als 

efectes oportuns. 

Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, i jo el secretari, ho certifico. 

Anglès, a data de la signatura electrònica 

L’Alcaldessa        El Secretari 
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