
 
 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 11/2018 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I GENERACIÓ DE CRÈDIT 

 

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 29 d’octubre de 2018. Extracte de l’acord. 

 
 
En data  12 de setembre d’enguany s’ha formalitzat el contracte d’alienació de les 
finques, propietat de l’Ajuntament de Premià de Dalt, situades als carrers  La Suïssa, 
núm. 24 i 26, i Rosa dels Vents, núm. 25 i 27 (solars industrials), de Premià de Dalt, pel 
preu de 1.035.000,00 euros (IVA exclòs).  
 
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 11 de juny de 2018.  
 
D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Premià de Dalt 
una subvenció per import de 4.000,00 € pel finançament en l’àmbit de la Participació 
Ciutadana i la Generalitat de Catalunya ha atorgat en el marc del Programa de Garantia 
Juvenil 11.000,00 € per la contractació en pràctiques de persones joves.  Aquests 
ingressos no tenen la naturalesa de tributària i s’atorguen amb una finalitat determinada. 
 
Derivat dels punts anteriors, es proposa la següent modificació del pressupost mitjançant 
Generació de Crèdit: 
 
 
 

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

D  103 924 22706  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS             4.000,00 €  
CONTRACTES 
EXTERNS       

D  310 241 13103  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS            8.200,00 €  

PERSONAL TEMPORAL 
PLA OCUPACIO       

D  310 241 16003  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS            2.800,00 €  



 
SEGURETAT SOCIAL 
PLA OCUPACIÓ       

D  403 342 60900  + CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    1.035.000,00 €  
INVERSIÓ NOVA EN 
ZONA ESPORTIVA-
PAVELLÓ       

I 202 46100 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS           4.000,00 €    
SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ       

I 310 45080 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS         11.000,00 €    

SUBV CORRENTS de la 
Admón General de la C.A       

I 403 61900 + AUGMENT PREV INIC INGRESSOS   1.035.000,00 €    
ALIENACIO BENS D' 
IMMOBILITZAT 
MATERIAL           

      Suma Total. . . . . . . .   1.050.000,00 €    1.050.000,00 €  

 
 
 
 
En últim lloc, la Policia Local ha sol·licitat una transferència de crèdit per import de 
2.400,00 euros donat que una aplicació pressupostaria requereix increment per atendre 
nova despesa (com és la compra d’un etilòmetre) mentre l’altra aplicació pressupostaria 
es preveu amb crèdit que no serà utilitzat i que pot ser reduïda sense pertorbació del 
serveis. 
 
Derivat de l’exposició anterior, es proposa la següent modificació de pressupost: 
 
 

D/I Aplicació   R.F.   Mod. despeses 

D  410 130 62300  + 
TRASFERÈNCIES DE CRÈDIT 
POSITIVES             2.400,00 €  

INVERSIÓ UTILLATGE 
POLICIA       

D  410 130 21900  - TRASFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES -         2.400,00 €  

MANTENIMENT 
APLICACIÓ INFORMÀTICA           

 
 
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.  11/2018 consistent en la  
GENERACIÓ DE CRÈDIT per import de 1.050.000,00 €,  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, l’article 4.1 de les Bases 
Execució del pressupost de 2018 , i 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 6.3 de les 
Bases d’Execució del pressupost de 2018. 
 

2. CONDICIONAR l’aprovació del punt 1 de la present proposta a l’aprovació de 
l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel 
finançament en l’àmbit de Participació Ciutadana per import de 4.000,00 € 
(Proposta 685/2018). 
 

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

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

 
 


