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[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN001088 05/10/2015
REF: Expedient número GHIS2015000034
Assumpte
Expedient 24 de modificació del pressupost de l’exercici de 2015 per generació de crèdit.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Recursos Humans
Núm.expedient: GHIS201500034
Data: 24/09/2015
Relació de fets i fonaments de dret.
1. En data 19 de juliol de 2013, va tenir entrada al Registre del Jutjat Social núm. 1 de
Mataró demanda sobre acomiadament formulada pel Sr. Albert Llauradó Ibars.
2. L’acte del judici es va celebrar el dia 7 de juliol de 2014, resolent-se
resolent
sentència núm.
238/14, de data 6 d’agost de 2014, la qual declarava la improcedència de
l’acomiadament condemnant a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a opció
opci del
treballador, a la readmissió amb l’abonament dels salaris de tramitació deixats de
percebre o a satisfer la indemnització corresponent.
3. En data 2 de setembre de 2014, el Sr. Albert Llauradó Ibars sol·licita al Jutjat Social
núm. 1 de Mataró la readmissió,
readmissió, la qual es fa efectiva el dia 3 d’octubre de 2014.
4. En data 17 de juliol de 2015, es fa efectiu el pagament, mitjançant transferència
bancària, de l’import de 7.809,25 euros corresponents als salaris de tramitació, un cop
efectuats els descomptes de seguretat
seguretat social i IRPF, compresos entre la data
d’acomiadament, 8 de juny de 2015 i el 2 d’octubre de 2014, data de reincorporació,
restant d’aquesta la indemnització de 48.964,56 euros abonada per acomiadament
objectiu en data 23 de maig de 2013, a la vegada
vegada quan el Sr. Llaurado reintegra a
l’Ajuntament la indemnització percebuda en el seu moment.
5. En aquest sentit el servei de Recursos Humans sol·licita una modificació de crèdit per
generació de crèdit segons detall adjunt:
adjunt
PRESSUPOST D’INGRESSOS
codi partida

Denominació

15.01.399000

REINTEGRAMENT EXERCICIS TANCATS

crèdit actual

Generació

Comp.d’ingrés

2.000,00

48.964,56

50.964,56

PRESSUPOST DE DESPESES (GENERACIÖ)
codi partida

Denominació

15.03.92900.1300997

RETRIBUCIONS SENTÈNCIES JUDICIALS

crèdit inicial
70.263,29

mod. Proposada
48.964,56
48.964,56

crèdit defin.
119.227,85
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6. L'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/1990
determinen que poden 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 operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques
per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els
el seus
objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a
la reposició del crèdit
rèdit en la quantia corresponent
7. L'article 44 del RD 500/1990 disposa que per generar de crèdit serà requisit
indispensable:
a) En els supòsits establerts als apartats a i b de l'article anterior, el reconeixement
del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació
b) En els supòsits establerts en els apartats c,d i e, el reconeixement del dret, tot i
que la disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva
l'efecti recaptació dels
drets
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del cobrament
del reintegrament
8. L’expedient de generació de crèdits, conformat pel regidor responsable de l’Àrea
gestora, serà aprovat per l’alcalde o regidor en qui delegui, segons disposa la Base 15a
d’execució del pressupost.
Resolució
Un cop comprovat el compliment dels articles 181 i 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles
article 43,
44 i 45 del RD 500/90 i l’article 22 de la LGEP, resolc aprovar l'expedient de modificació
de crèdits mitjançant la generació de crèdit d’acord amb el detall relacionat al punt cinquè
de la Relació de fets.

Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
CPISR-1 C Benet Oliva Ricós
05/10/2015 10:44:31
Càrrec: Regidor

[Firma02-01]
CPISR-1 Carme Berengüí Reales
05/10/2015 12:17:08
ID:d50ac450-30a7-49ad-880c-e318eef513cf
Càrrec: Secretària acctal.

