
 

DECRET D’ALCALDIA 

Assumpte:  Aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  mitjançant 
transferència entre partides 5/2017

Per atendre les despeses derivades de la contractació de dos guies turístics s’ha de 
tramitar l’expedient de transferència entre partides, d’acord amb el següent detall:

Classificació Concepte
Previsions 

inicials
Augment

Previsions 
definitives

430 13100
Retribucions bàsiques personal 
laboral temporal comerç

11.297,00 € 9.000,00 € 20.297,00 €

430 13102
Altres remuneracions personal 
laboral temporal comerç

4.800,00 € 4.000,00 € 8.800,00 €

430 16000
Seguretat Social personal 
comerç

5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL 18.000,00 €

Total despeses a finançar: 18.000,00 €

                                                 

El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

 FONAMENTS DE DRET

1.  L’article  40  del  RD 500/1990  disposa  que  la  transferència  de  crèdit  és  aquella 
modificació del Pressupost de despeses mitjançant la què, sense alterar la quantitat 
del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries 
amb diferent vinculació jurídica.

2. D’acord amb l’article 179 del TRLRHL, les entitats locals regularan en les bases 
d’execució del pressupost el règim de transferències, establint, en cada cas, l’òrgan 
competent per autoritzar-les.

En tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 
correspondrà al Ple de la Corporació, excepte quan les baixes i les altes afectin a 
crèdits de personal.

Per tant,

RESOLC:

 



 

Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  generació  de  transferència  entre  partides  número 
5/2017 per al  pressupost  del  present  exercici,  per import  de 18.000,00 €,  atès els 
conceptes afectats que es relacionen a continuació:

- INGRESSOS:

Transferència de crèdit

Classificació Concepte
Previsions 

inicials
Disminució

Previsions 
definitives

422 13100
Retribucions bàsiques personal 
laboral temporal indústria

19.240,00 € 9.000,00 € 10.240,00 €

422 13102
Altres remuneracions personal 
laboral temporal indústria

7.221,00 € 4.000,00 € 3.221,00 €

422 16000
Seguretat Social personal 
indústria

9.040,00 € 5.000,00 € 4.040,00 €

TOTAL 18.000,00 €

                                                                              Total finançament:  18.000,00 euros
- DESPESES:

Classificació Concepte
Previsions 

inicials
Augment

Previsions 
definitives

430 13100
Retribucions bàsiques personal 
laboral temporal comerç

11.297,00 € 9.000,00 € 20.297,00 €

430 13102
Altres remuneracions personal 
laboral temporal comerç

4.800,00 € 4.000,00 € 8.800,00 €

430 16000
Seguretat Social personal 
comerç

5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL 18.000,00 €

                                                               

Total despeses a finançar: 18.000,00 €

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió  que se celebri  i  a  la  Intervenció  per a què procedeixi  a  portar a terme les 
anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

         
                 L’Alcalde                                       La secretària

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge
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