
 

DECRET D’ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 05/2018 mitjançant 
generació de crèdit i transferència entre partides

Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació 

Classificació Concepte
Crèdits 
inicials

Augment
Crèdits 

definitius

151 22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme 107.000,00 € 39.400,00 € 146.400,00 €

1521 61900 Acondicionament antic escorxador 50.500,00 € 2.500,00 € 53.000,00 €

1532 21000
Manteniment infraestructures 
pavimentació de vies públiques

68.142,91 € 30.100,00 € 98.242,91 €

326 21300
Manteniment instal.lacions escola 
de música

2.000,00 € 17.000,00 € 19.000,00 €

TOTAL 89.000,00 €

Total despeses a finançar: 89.000,00 €

                                                 
s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar mitjançant aportacions o 
compromisos ferms d’aportació i de transferència entre partides.

El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

 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.

3.  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.

Per tant,

RESOLC:

Primer.- Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos i transferència entre 
partides  número  05/2018  per  al  pressupost  del  present  exercici,  per  import  de 
89.000,00 €, atès els conceptes afectats que es relacionen a continuació:

INGRESSOS:

Generació de crèdit

Classificació Concepte
Previsions 

inicials
Augment 
proposat

Previsions 
definitives

46100 Diputació – Llar d’infants 40.000,00 € 10.750,00 € 50.750,00 €

46112 Diputació – Redacció PAESC 0,00 € 5.850,00 € 5.850,00 €

Transferència de crèdit

Classificació Concepte
Crèdits 
inicials

Disminució 
proposada

Crèdits 
definitius

1532 61902
Passeig Av. Francesc 
Macià, Fase 1

275.176,16 € -25.000,00 € 250.176,16 €

160 60900
Col.lector Raval de Lleida i 
C/. Canal d’Urgell

98.863,61 € -4.400,00 € 94.463,61 €

165 61904
Reforma integral 
enllumenat La Serreta, 
Fase 2

28.000,00 € -28.000,00 € 0,00 €

333 62300
Instal.lació calefacció 
pavelló

77.000,00 € -15.000,00 € 62.000,00 €

                                                                              Total finançament:  89.000,00 euros

 



 

DESPESES:

Classificació Concepte
Crèdits 
inicials

Augment
Crèdits 

definitius

151 22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme 107.000,00 € 39.400,00 € 146.400,00 €

1521 61900 Acondicionament antic escorxador 50.500,00 € 2.500,00 € 53.000,00 €

1532 21000
Manteniment infraestructures 
pavimentació de vies públiques

68.142,91 € 30.100,00 € 98.242,91 €

326 21300
Manteniment instal.lacions escola 
de música

2.000,00 € 17.000,00 € 19.000,00 €

TOTAL 89.000,00 €

                            

Total despeses a finançar: 89.000,00 €

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.

                En dono fe
           L’Alcalde                                    La secretària

      Enric Mir i Pifarré                                    Anna Gallart Oró

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge
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