INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 35/2017
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 18/2017, PER GENERACIÓ DE
CRÈDIT
Vist l’ l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2017, sobre el Pressupost 2017,
mitjançant generació de crèdit, així com l’obligació continguda a l’article 4.1.g) del
Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, aquesta Intervenció

INFORMA
PRIMER.- Legislació Aplicable


Articles 179, 180 i 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL)



Articles 21 i 40 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de Pressupostos.



Bases d’execució del pressupost vigents



L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura
pressupostària de les entitats Locals.



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera



RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Estabilitat
Pressupostària.

SEGON.- Contingut de la modificació i finançament
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
Així, l’article 181 del TRLRHL disposa que “Podran generar crèdit en els estats de
despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, els
ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l’ens local (....), despeses que per la
seva naturalesa estiguin compresos dins dels seus fins o objectius.
b) (...)

L’ Ajuntament ha rebut de Dipsalut la Resolució del 8 d’ agost de 2017 de
convocatòria de subvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i ‘ exclusió
social, pel que es concedeix a l’ Ajuntament d’ Anglès l’ import de 6.000 euros.
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Pel que fa a la valoració del compliment de l’objectiu d’estabilitat, aquesta modificació
no trenca en cap cas el compliment de l’estabilitat pressupostària, donat que són
despeses no financeres, finançades amb ingressos no financers (subvencions
ordinaries)
TERCER.- Òrgan competent
L’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldessa, d’acord amb el que
estableixen les bases d’execució del pressupost.

QUART.- Modificacions que es realitzaran segons la següent proposta.
MODIFICACIÓ PER MAJOR INGRESSOS

DESPESES
partida

Pressupost
defin.

Modificació

Pressupost total

231 13100 bàsiques personal
eventual inserció social

6

2.215,84

2.221,84

231 13102 complementàries
per. Eventual inserció social

6

2.338,16

2.344,16

231 16000 Seguretat social
personal insercio social

1

1.446

1.447

TOTAL

6.000

INGRESSOS
Partida
46107 subvenció Dipsalut
inserció social

Pressupost
0

Modificació
6000

Pressupost total
6000
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