
 

DECRET D’ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 07/2018 mitjançant 
generació de crèdit i transferència entre partides

Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació 

Partida a 
ampliar

Concepte Import

011 91300 Amortització crèdits sector privat 110.500,00 €

133 21400 Manteniment vehicles policia local 7.000,00 €

133 22104 Vestuari policia local 5.000,00 €

151 22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme 76.000,00 €

163 13100 Retribucions  bàsiques  personal laboral  temporal  neteja 
viària

1.500,00 €

163 21400 Manteniment vehicles neteja viària 3.000,00 €

165 22100 Energia elèctrica enllumenat públic 4.500,00 €

171 13100 Retribucions  bàsiques  personal  laboral  temporal  parcs  i 
jardins

3.300,00 €

171 16000 Seguretat social personal parcs i jardins 7.000,00 €

171 21300 Manteniment instal·lacions parcs i jardins 6.000,00 €

171 22199 Adobs i plantes parcs i jardins 5.000,00 €

231 22699 Despeses diverses acció social 3.000,00 €

311 22113 Recollida gossos 1.200,00 €

3231 21300 Manteniment instal·lacions llar d'infants 1.200,00 €

3231 22105 Productes alimentaris llar d'infants 2.500,00 €

3232 21300 Manteniment instal·lacions escoles 2.600,00 €

3232 22606 Pla educatiu entorn 2.300,00 €

3321 21500 Mobiliari biblioteca 2.600,00 €

3321 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions biblioteca 2.800,00 €

3321 22799 Treballs altres empreses biblioteca 1.200,00 €

333 22699 Despeses diverses Espai Macià 2.000,00 €

334 21300 Manteniment instal·lacions centre cívic 3.800,00 €

334 226080 Nadal i Reis 2.000,00 €

334 226090 Certamen pubillatge 7.200,00 €

334 226091 Pastorets 1.700,00 €

334 22699 Despeses diverses cultura 10.000,00 €

334 48020 Gegants Borges 460,00 €

337 22100 Energia elèctrica joventut 1.100,00 €

337 22799 Treballs altres empreses joventut 2.300,00 €

338 226080 Carnestoltes 3.800,00 €

338 226082 Festa Major 50.000,00 €

338 22699 Despeses diverses festes populars 2.500,00 €

342 21000 Manteniment infraestructures esportives 5.000,00 €

430 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal comerç 700,00 €

430 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal comerç 2.800,00 €

 



 

430 16000 Seguretat social personal comerç 1.800,00 €

43110 13100 Retribucions  bàsiques  personal  laboral  temporal  fira  de 
l'oli

2.300,00 €

43110 16000 Seguretat social personal fira de l'oli 1.300,00 €

912 22601 Atencions protocol·làries òrgans de govern 6.400,00 €

920 13100 Retribucions  bàsiques  personal  laboral  temporal 
administració general

10.000,00 €

920 13102 Altres  remuneracions  personal  laboral  temporal 
administració general

4.000,00 €

920 16204 Acció social personal administració general 4.400,00 €

920 22112 Material electrònic administració general 4.000,00 €

920 22400 Assegurances administració general 2.200,00 €

920 22601 Publicitat administració general 5.000,00 €

920 22604 Jurídics i contenciosos administració general 7.000,00 €

920 22706 Estudis i treballs tècnics administració general 4.500,00 €

923 46300 Mancomunitat escola de música de les Garrigues 4.200,00 €

924 48000 Subvencions carrosses 800,00 €

Total despeses a finançar: 401.460,00 €

                                             
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  crèdit  i  transferència  entre  partides 
07/2018 per al pressupost del present exercici, per import de 401.460,00 euros, atès 
els següents conceptes:

INGRESSOS:

Generació de crèdit

Partida a ampliar Concepte Import

91300 Endeutament 327.560,00 €

Transferència de crèdit

Partida a disminuir Concepte Import

342 60903 Construcció camp futbol 7 5.000,00 €

1532 61902 Passeig Av. Francesc Macià, Fase 1 15.000,00 €

1532 61903 Reposició serveis C/. Marinada 45.000,00 €

422 21000 Manteniment infraestructures indústria 8.900,00 €

Total finançament: 401.460,00 €

                                                                            
DESPESES:

Partida a 
ampliar

Concepte Import

011 91300 Amortització crèdits sector privat 110.500,00 €

 



 

133 21400 Manteniment vehicles policia local 7.000,00 €

133 22104 Vestuari policia local 5.000,00 €

151 22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme 76.000,00 €

163 13100 Retribucions  bàsiques  personal laboral  temporal  neteja 
viària

1.500,00 €

163 21400 Manteniment vehicles neteja viària 3.000,00 €

165 22100 Energia elèctrica enllumenat públic 4.500,00 €

171 13100 Retribucions  bàsiques  personal  laboral  temporal  parcs  i 
jardins

3.300,00 €

171 16000 Seguretat social personal parcs i jardins 7.000,00 €

171 21300 Manteniment instal·lacions parcs i jardins 6.000,00 €

171 22199 Adobs i plantes parcs i jardins 5.000,00 €

231 22699 Despeses diverses acció social 3.000,00 €

311 22113 Recollida gossos 1.200,00 €

3231 21300 Manteniment instal·lacions llar d'infants 1.200,00 €

3231 22105 Productes alimentaris llar d'infants 2.500,00 €

3232 21300 Manteniment instal·lacions escoles 2.600,00 €

3232 22606 Pla educatiu entorn 2.300,00 €

3321 21500 Mobiliari biblioteca 2.600,00 €

3321 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions biblioteca 2.800,00 €

3321 22799 Treballs altres empreses biblioteca 1.200,00 €

333 22699 Despeses diverses Espai Macià 2.000,00 €

334 21300 Manteniment instal·lacions centre cívic 3.800,00 €

334 226080 Nadal i Reis 2.000,00 €

334 226090 Certamen pubillatge 7.200,00 €

334 226091 Pastorets 1.700,00 €

334 22699 Despeses diverses cultura 10.000,00 €

334 48020 Gegants Borges 460,00 €

337 22100 Energia elèctrica joventut 1.100,00 €

337 22799 Treballs altres empreses joventut 2.300,00 €

338 226080 Carnestoltes 3.800,00 €

338 226082 Festa Major 50.000,00 €

338 22699 Despeses diverses festes populars 2.500,00 €

342 21000 Manteniment infraestructures esportives 5.000,00 €

430 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal comerç 700,00 €

430 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal comerç 2.800,00 €

430 16000 Seguretat social personal comerç 1.800,00 €

43110 13100 Retribucions  bàsiques  personal  laboral  temporal  fira  de 
l'oli

2.300,00 €

43110 16000 Seguretat social personal fira de l'oli 1.300,00 €

912 22601 Atencions protocol·làries òrgans de govern 6.400,00 €

920 13100 Retribucions  bàsiques  personal  laboral  temporal 
administració general

10.000,00 €

920 13102 Altres  remuneracions  personal  laboral  temporal 
administració general

4.000,00 €

920 16204 Acció social personal administració general 4.400,00 €

 



 

920 22112 Material electrònic administració general 4.000,00 €

920 22400 Assegurances administració general 2.200,00 €

920 22601 Publicitat administració general 5.000,00 €

920 22604 Jurídics i contenciosos administració general 7.000,00 €

920 22706 Estudis i treballs tècnics administració general 4.500,00 €

923 46300 Mancomunitat escola de música de les Garrigues 4.200,00 €

924 48000 Subvencions carrosses 800,00 €

Total despeses a finançar: 401.460,00 €

                      
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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