
 

 

 

 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 5/2016 

GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 13 de juny de 2016. Extracte de l’acord. 

 
L’Ajuntament de Premià de Dalt ha rebut atorgament de subvenció per part de la 
Diputació de Barcelona amb el següent detall: 
 
Suficiència Financera – 27.709,51 € 
Programació cultural a Premià de Dalt – 3.000,00 € 
XXI Jazz en la Nit – 3.000,00 € 
 
Les àrees de Cultura i Serveis Socials han sol·licitat la incoació de l’expedient de 
generació de crèdits. En la notificació de la Diputació de Barcelona queda acreditat el 
compromís ferm de la Diputació en l’atorgament. Així doncs aquest ingressos, que han 
de generar crèdit, consisteixen en compromisos ferms d’aportació per finançar, 
juntament amb l’entitat local, despeses que per la seva naturalesa es troben 
compreses en les seves finalitats i que no tenen procedència tributària. 
 
Per tot el que s’exposa es proposa la següent modificació del pressupost mitjançant 
Generació de Crèdit: 
 

D/I Aplicació   R.F. 
Mod. 

ingressos 
Mod. 

despeses 

D  302 231 62900  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS         5.541,90    

PROJECTE HORT SOCIAL 

    

  

D  350 334 22609  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 

 

      6.500,00    

PROGRAMACIO 
CULTURAL I ARTISTICA 
SUBV DIPUTACIO 

    

  

I 302 76100 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS       5.541,90      

SUBV DIPUTACIO 

    

  

I 350 46100 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS       6.500,00      

SUBV. DESPESA 
CORRENT DIPUTACIO           

    Suma Total. . . . . . . .    12.041,90       12.041,90    

 
            
 
Vist l’expedient tramitat per modificar crèdits per generació, amb ocasió d’ingressos, 
vist l'Informe emès per la Intervenció de Fons municipal, i d’acord amb el que disposa 
l’article 181 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 



 

 

R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, els articles 43 a 45 del Real Decret 500/1990, l’article 
5.5 i 6 de les Bases Execució del pressupost de 2016, 
 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada 
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016, 
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. APROVAR la Modificació de Pressupost núm. 4/2016 consistent en la 
GENERACIÓ DE CRÈDIT per import de 12.041,90 €, d’acord amb l’ article 181 del Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD.Leg. 2/2004 de 5 de 
març, els articles 43 i 44 del Real Decret 500/1990 i l’article 5 de les Bases Execució del 
pressupost de 2016. 
 
SEGON. CONSIDERAR executiva la present modificació des del moment de la seva 
aprovació. 


