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[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN000285 14/04/2015
REF: Expedient número GHIS2015000008
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per suplement de crèdit.
Expedient de modificació número 05_2015.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Patrimoni Cultural.
Núm.expedient: GHIS2015000008
Data: 09/04/2015
Relació de fets i fonaments de dret.
1. Des del departament de Patrimoni Cultural s'ha presentat sol·licitud de suplement de
crèdit
rèdit per atendre despeses per adequar l’antiga fàbrica de Cal Garbat per portar a
terme el Festival Revela-T
Revela T 2015 i d’altres despeses diverses de la Masoveria de Can
Banús.
2. S’han examinat els crèdits del pressupost vigent, on haurien d’imputar-se
d’imputar
aquestes
despeses i per no pertorbar el serveis que financen, es proposa suplementar-les,
suplementar
amb
càrrec al fons de contingència
En aquest sentit es proposa la següent modificació de crèdit:
PARTIDES QUE ES MINOREN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

15

5

5000000

FONS PER A CONTINGÈNCIES

02

92900

crèdit disponible
final

crèdit disponible baixes
52.843,80

- 6.404,00

46.439,80

- 6.404,00
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

15

03

33400

6

6320022

ADEQÜACIÓ CAL GARBAT

15

02

15320

4

6310002

ARRANJAMENT ENTORN MASOVERIA CAN BANÚS

crèdit inicial

suplement

crèdit final

0,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

3.404,00

13.404,00

6.404,00

3. A l’expedient s’hi ha d’especificar la partida pressupostària concreta que s’ha
d’incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l’augment proposat.
4. El Fons de Contingència va ser creat a l’Administració Local per l’art. 31 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
F
no existint regulació especifica sobre l’aplicació del Fons de Contingència en la Llei
d’Hisendes Locals, atesa la seva novetat.
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5. No obstant el punt anterior, s'ha recollit a la base 89 d'execució del pressupost per a
2015 els criteris bàsics per a la seva aplicació.
6. D’acord a l’article 31 de la LO 2/2012 el pressupost contindrà una dotació
diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran, quan procedeixi, a atendre
necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat,
que puguin presentar-se
se al llarg de l’exercici Aquesta dotació figurarà al Pressupost de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, al programa 929 “Imprevistos i funcions no
classificades” adscrit a l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Territo i al concepte
econòmic 500.00 Despeses imprevistes i funcions no classificades.
7. Per a la seva utilització caldrà resolució del Tinent d’Alcalde declarant la despesa com
a no discrecional i no prevista al Pressupost vigent. La mateixa resolució aprovarà la
transferència de crèdit a les partides adients del Pressupost atenent a la seva naturalesa,
sense limitacions en quant a la vinculació jurídica de la despesa.
8. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació aplicable i, en particular, els
articless 14é de les bases d’execució del pressupost prorrogat per a 2015; 179 i 180 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40, 41 i 42 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril,
que desenvolupa
envolupa la LRHL en matèria pressupostària.
9. El pressupost general, incorporant-hi
incorporant hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta
anivellat i formalment equilibrat.
Resolució

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, resolc aprovar l’expedient de modificació de
crèdit 05_2015.
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