
 

 

 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2018 
 

GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 19 de febrer de 2018. Extracte de l’acord. 
 
 
En data  1 de febrer d’enguany s’ha formalitzat el contracte d’alienació de la finca situada al 
carrer Sant Crist núm. 8 (Cal Ferrer) per import de 120.500,00 €.  
 
El Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada per Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 novembre, determina la limitació del destí dels ingressos obtinguts per 
l’alienació en l’article 5: 
“Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la 
consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, 
salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no 
utilizables en servicios municipales o provinciales.” 
 

L’Ajuntament ha previst emprendre la realització de la nova zona esportiva municipal, tal com 
es determinava en la proposta d’inici del procediment d’alienació del be aprovada en sessió 
de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2017,  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  403 342 60900  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     120.500,00 €  

INVERSIÓ NOVA EN 

ZONA ESPORTIVA-

PAVELLÓ 

    

  

I 403 61900 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS   120.500,00 €    
ALIENACIO BENS 

D'IMMOBILITZAT 

MATERIAL           

      Suma Total. . . . . . . .   120.500,00 €    120.500,00 €  

 
 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 
 
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:  
 

1. APROVAR  la Modificació de Pressupost núm.  1/2018 consistent en la  GENERACIÓ 
DE CRÈDIT per import de 120.500,00 €,  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, l’article 4.1 de les Bases Execució del 
pressupost de 2018. 
 

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

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


