
 

 

 
 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 10/2016 
 

GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 

 
Aprovat per Decret d’Alcaldia en data 9 de novembre de 2016. Extracte de l’acord. 
 
El Departament de Treball, afers socials i famílies va publicar l’Ordre TSF/213/2016, d’1 
d’agost, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
Per Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, es va obrir la convocatòria per a l’any 2016 per a 
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt va presentar a data 13 de setembre una sol·licitud de 
subvenció per a la contractació en pràctiques de 2 persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per import de 22.000€. 
 
En data 26 d’octubre de 2016la Generalitat de Catalunya ha notificat que ha atorgat a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt una subvenció per import de 22.000€ per a la contractació 
en pràctiques de 2 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. 
 
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  310 241 13101  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS        16.330,00 €  

ALTRE PERSONAL  

TEMPORAL P.L.O. 

    
  

D  310 241 16001  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 

 

      5.670,00 €  

SEGURETAT SOCIAL 

PERSONAL P.L.O. 

    
  

     
 I 310 45080 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS      22.000,00 €    

SUBV GENERALITAT 

SMOPE           

      Suma Total. . . . . . . .      22.000,00 €       22.000,00 €  



 
 

 

 

 

 

 

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 puntualment les competències delegades en la Junta de Govern Local per a 
l’aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2016. 

 
2. APROVAR  la Modificació de Pressupost núm.  10/2016 consistent en la GENERACIÓ 

DE CRÈDIT per import de 22.000,00 €,  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. 
 

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

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


