AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2018/1400

PROCEDIMENT
Expedient modificació de crèdits 04/2018
MOTIVACIÓ
Donant compliment a la providència de l’Alcaldia de 19 e desembre de 2018, i de
conformitat amb el que disposen l’article 181 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i les bases d’execució del
pressupost, per intervenció s’ha tramitat el corresponent expedient de generació de crèdits
per majors ingressos, nº 4/2018 del pressupost general d’aquesta Corporació per l’any
2018, aprovat pel Ple en sessió del dia 22 de novembre de 2018.
Vist l’informe d’Intervenció:
ANTECEDENTS
Pel Providència de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2018, s’ha ordenat la incoació de l’expedient de
generació de crèdit en el marc del pressupost general vigent d’aquesta corporació.
FONAMENTS JURÍDICS
Quan a les modificacions per generació de crèdit, és disposa de les comunicacions de l’atorgament de les
diferents subvencions rebudes del Servei d’Ocupació de Catalunya..
Es compleix l’article 43 del Reial decret 500/1990, allò previst a les Bases d’Execució del Pressupost 14 i
18 i a l’article 181 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLHL.
Es manté l’estabilitat pressupostària, amb la comptabilització d’aquest expedient ja que les modificacions
per generació de crèdits (subvencions) no afecten la regla de la despesa, ja que aquests ingressos són
finalistes dels Capítols 4 i la despesa que financen no computa com a increment de despesa, i per tant es
manté la regla de la despesa.
Es manté l’estabilitat pressupostària, amb la comptabilització d’aquest expedient, tot i que es modifica tant
a despeses com a ingressos el pressupost inicial.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement aquest expedient de generació de crèdits.
Berga 20 de desembre de 2018
L’interventor Acctal.
Florenci Torrents i Gonfaus

El secretari accidental adverteix que els convenis amb ADB es vehiculen com encomanes
de gestió previstes a l’article 11 de la Llei 40/2015, d d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el règim de l’encomana no s’ajusta el que es preveu en aquesta norma (es transmet
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tota la competència, no només funcions tècniques), per aquest motiu ha de ser informat
desfavorablement la modificació de crèdits que preveu el finançament d’aquests convenis.
DISPOSICIÓ
L’Alcalde accidental RESOL,
Primer.- Aprovar l’expedient de generació de crèdits nº 4/2018 de l’Ajuntament de Berga,
segons el següent detall:
Org.

Prog.

Econ.

17
17
17

24110
24110
24110

46700
46700
46700

Nom partida

Augment
GENERACIO DE CRÈDITS

45000
45000
45000

GARANTIA JUVENIL CONVENI ADB
TREBALL I FORMACIO CONVENI ADB
TREBALL ALS BARRIS CONVENI ADB
TOTAL TRANSFERENCIES POSITIVES
TOTAL INCREMENTS

33.000,00
126.184,40
194.512,92
353.697,32
353.697,32

FINANÇAMENT
GENERACIO DE CRÈDITS
TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT SOC GARANTIA JUVENIL
TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT SOC TREBALL I FORMACIO
TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT SOC TREBALL ALS BARRIS
TOTAL BAIXES PER NO EXECUCIO
TOTAL FINANÇAMENT

33.000,00
126.184,40
194.512,92
353.697,32
353.697,32

Segon.- Procedir a la publicació del resum de la modificació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Contra aquesta disposició, que és definitiva en via administrativa, s'hi pot
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a
partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que s'estimi pertinent.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell i Peipoch, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcalde
accidental, Oriol Camps Cervera dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga,
datat i signat electrònicament.
L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

El secretari
Marc Portell i Peipoch
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