
 

 

 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 9/2016 
 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, GENERACIÓ DE CRÈDIT I AMPLIACIÓ DE 
CRÈDIT 

 
Aprovat per Decret d’Alcaldia en data 18 d’octubre de 2016. Extracte de l’acord. 
 
La Diputació de Barcelona dins el marc del catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” ha atorgat a l’Ajuntament de Premià de Dalt subvenció per a la realització 
de les activitats següents: 
 

 Control i prevenció de plagues urbanes i legionel·la a Premià de Dalt. Import atorgat: 
13.745,54 € 

 Programa de seguretat alimentaria i implantació del segell de qualitat alimentària. 
Import atorgat: 18.695,40 € 

 
Aquests ingressos no tenen la naturalesa de tributaria i tenen una finalitat determinada, per 
la qual cosa es proposa la següent modificació del pressupost mitjançant Generació de Crèdit: 
 
 

D/I Aplicació   R.F. Mod. ingressos Mod. despeses 

D  301 311 22706  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS        10.000,00 €  

CTES INSPECCIONS 

SANITARIES-ACTIVITATS 

SALUT 

    
  

  
    

  

D  301 311 22799  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 

 

     10.000,00 €  

ACTUACIONS 

SANITARIES 

LEGIONEL.LA 

    
  

  
    

  

I 200 46100 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS      20.000,00 €    

SUBV. DESPESA 

CORRENT DIPUTACIO           

      Suma Total. . . . . . . .      20.000,00 €       20.000,00 €  
 

 

 
D’altra banda, es sol·licita per part de la Regidoria de Territori transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostaries atès que algunes aplicacions del pressupost de despeses 
presenten crèdit insuficient per atendre despeses no previstes inicialment mentre que 
d’altres no esgotaran el seu crèdit inicial. Es proposa la següent modificació de pressupost: 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanmateix, la regidoria de Cultura, atès la generació de majors ingressos sobre els previstos 
en l’aplicació determinada a tal efecte, presenta sol·licitud de modificació del pressupost de 
Despeses a l’alça per Ampliació de crèdits següent: 
 
 

D/I Aplicació   R.F. Mod. ingressos Mod. despeses 

I 350 31204 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS        3.795,00 €    

ENTRADES 

ESPECTACLES CULTURA 

    
  

  
    

  

D  350 330 22609  + AMPLIACIONS DE CRÈDIT 

 

       3.795,00 €  

ACTIVITATS CULTURALS           

      Suma Total. . . . . . . .        3.795,00 €         3.795,00 €  

 
 
Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim 
Jurídic del Sector Públic quant a la possibilitat de l’òrgan delegant d’avocar les 
competències delegades. 
 
Vist que d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior l’Alcalde pot recuperar 
puntualment i tant sols per aquell acord la possibilitat de dictar resolucions al respecte. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel  qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
 
 
RESOLC : 
 

1. AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local en data 23 de juny 
de 2015, pel que fa a l’aprovació de la Modificació de Pressupost núm. 9/2016 
consistent en la TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS  d’acord amb els art. 179 i 180 del RDL 
2/2004, i 40 a 41 del RD 500/1990 i l’article 5 de les Bases d’Execució del pressupost 
municipal, i  en la GENERACIÓ DE CRÈDIT per import de 20.000,00 €,  d’acord amb l’ 

D/I Aplicació   R.F. Mod. despeses 

D  404 1532 61900  + TRASFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVAS      19.500,00 €  

MILLORES VIES 

PUBLIQUES         

  Total TRANSF. CRÈDIT POSITIVES ........................      19.500,00 €  

D  404 1532 21020  - TRASFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES -   19.500,00 €  

SERVEIS VIA PUBLICA I 

EQUIPAMENTS         

  Total TRANSF. CRÈDIT NEGATIVES....................... -   19.500,00 €  



 
 

 

article 181 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
2/2004 de 5 de març, els articles 43 i 44 del Real Decret 500/1990, els articles 5 i 6 de 
les Bases Execució del pressupost de 2016, i en l’ AMPLIACIÓ DE CRÈDIT per import de 
3.795,00 €. 
 

2. APROVAR  la Modificació de Pressupost núm.  9/2016 consistent en la 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS  d’acord amb els art. 179 i 180 del RDL 2/2004, i 40 a 
41 del RD 500/1990 i l’article 5 de les Bases d’Execució del pressupost municipal, i  
en la GENERACIÓ DE CRÈDIT per import de 20.000,00 €,  d’acord amb l’ article 181 
del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 
de març, els articles 43 i 44 del Real Decret 500/1990, els articles 5 i 6 de les Bases 
Execució del pressupost de 2016, i en l’ AMPLIACIÓ DE CRÈDIT per import de 3.795,00 
€. 
 

3. CONSIDERAR executiva la present modificació des del moment de la seva aprovació. 
 

4. COMUNICAR la resolució d’aquest acord al departament d’Intervenció. 
 

5. DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local a la propera sessió que es celebri. 
 
 


