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[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN000879 31/07/2015
REF: Expedient número GHIS2015000029
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per transferència de crèdit
entre partides. Expedient de modificació número 19_2015.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Recursos Humans
Núm.expedient: GHIS2015000029
Data: 23/07/2015
Relació de fets i fonaments de dret.
1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha iniciat un procés de selecció de personal,
perso
subjecte
a les bases aprovades per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6 de
novembre de 2014 que foren publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 20 de març de 2015, per la provisió, mitjançant el sistema de concurs
conc
oposició
en torn lliure, per a la constitució d’una Borsa de treball de l’Ajuntament, per tal de
proveir les vacants i necessitats d’ocupació que es poguessin produir en els llocs de
treball d’auxiliar administratiu, grup de classificació C2.
2. Vista la necessitat de personal es proposa la contractació com a auxiliars administratives
a jornada complerta, en règim laboral temporal, a partir del dia 2 de juliol de 2015 i fins
a la finalització del procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de treball de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Sra. Glòria Sancliment i Alcaraz i la Sra. Laura
Fernández i Guitart.
3. En aquest sentit es proposa la creació de dues noves partides per fer front a la nova
despesa i transferir el crèdit entre partides com es detalla
detall tot seguit:
PARTIDES QUE ES MINOREN
Any Org.

Prog.

Cap. codi partida

Denominació

crèdit inicial

modificació

crèdit definitiu

15

1507

92000

1

1310099

SUBSTITUCIONS LABORALS

25.000,00

-18.681,10

6.318,90

15

1507

92000

1

1600092

S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS

8.000,00

-6.331,08

1.668,92

-25.012,18
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org.

Prog.

Cap. codi partida

Denominació

crèdit inicial

modificació

crèdit definitiu

15

1503

93100

1

1310005

LABORALS TEMPORALS HISENDA

0,00

18.681,10

18.681,10

15

1503

93100

1

1600031

S.S. LABORALS HISENDA

0,00

6.331,08

6.331,08

25.012,18
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4. Les transferències proposades no afecten diferents àrees de despesa ni crèdits
ampliables, o extraordinaris atorgats en l'exercici, excepte les despeses de cap I, que
d'acord amb la Base 6.7 d'execució del pressupost, destinades a substitucions,
suplències i serveis especials, no tenen cap limitació en la seva vinculació jurídica.
5. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències.
6. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi aquesta modificació.
7. Decret 584 de 17 de juny del 2015 de delegació de competències.
8. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació
legislació aplicable i, en particular, els
articles 14é de les bases d’execució del pressupost 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 la LRHL en matèria pressupostària.
Resolució
Resolc aprovar la modificació de crèdit 19_2015, per a l’exerecici 2015, per transferència
de crèdit entre partides.
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