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[FirmaDecreto]
DECRET D2016AJUN000425 06/05/2016
REF: Expedient número GHIS2016000020
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2016, per transferència de crèdit
entre partides. Expedient de modificació número 10_2016.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Recursos Humans
Núm. expedient: GHIS2016000020
Data: 05/05/2016
Relació de fets i fonaments de dret.
1. Vist el Decret d’alcaldia núm. 1190 de 3 de desembre de 2014 de resolució del
procediment disciplinari incoat per Decret d’Alcaldia número 615, de 18 de juny de
2014, al Senyor Josep Lluís Vargas Gómez, Inspector en cap de la Policia Local de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
2. Vist el Decret d’alcaldia núm.1191 de 3 de desembre de 2014 de resolució del
procediment disciplinari incoat per Decret d’Alcaldia número 775, de 7 d’agost de
2014, al Senyor Josep Lluís Vargas Gómez, Inspector en cap de la Policia Local de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
3. Vist el decret d’alcaldia núm. 947
947 de 1 de setembre de 2015 en el que es determinen les
dates concretes de compliment de sanció segons els decrets 1190 i 1191 de 3 de
desembre de 2014.
4. En data 25 de setembre el senyor Màrius Garcia Andrade, en representació del senyor
Josep Lluís Vargas, interposa recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia número
947 d’1 de setembre de 2015, recurs que entra per registre municipal en data 30 de
setembre amb número de registre E2015004218. El decret impugnat és el que concreta
les dates de la sanció disciplinària
disciplinària imposada, tal i com manava el decret sancionador
disciplinari del 2014.
5. En data 8 de gener de 2016 es comunica a l’Ajuntament la Sentència en el Procediment
Abreviat número 39/2015 –B,
B, del Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona
del procediment abreviat d’interposició de recurs contenciós administratiu pel Sr.
Vargas en referència als decrets de l’Ajuntament número 1990 i 1191 de 3 de desembre
de 2014 en el què s’estima parcialment el recurs per no ser ajustat a dret el decret 1190,
119
anul·lant i deixant sense efecte la sanció de tres mesos de suspensió de funcions i
respecte a la infracció de 9 mesos de suspensió de funcions s’ha de substituir per set
mesos desestimant el recurs pel que fa a la resta.
Aquesta sentència es troba en tràmit
tràmit de recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
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6. El Sr. Josep Lluís Vargas Gómez va sol·licitar l’execució provisional de la referida
sentència, però en data 10 de març l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va presentar
oposicióó a l’execució provisional de la referida sentencia.
7. En data 12 d’abril de 2016 es comunica a l’Ajuntament l’Auto de 31 de març de 2016
dictat pel contenciós administratiu 14 de Barcelona en el qual s’acorda l’execució
provisional de la sentència 316/2015 en el Procediment Abreviat número 39/2015 –B.
8. El dia 28 d’abril de 2016 el Sr. Josep Lluís Vargas Gómez sol·licita a l’Ajuntament que
executi l’auto judicial.
9. La necessitat de donar compliment a l’execució provisional de la sentència de referència
anterior,, obliga a modificar el pressupost de despeses en el seu capítol I, atès que en el
pressupost preventiu inicial es va considerar que la incorporació de l’inspector es faria
efectiva el mes de desembre de 2016, per la qual cosa, ara, manca crèdit per atendre
atendr les
obligacions derivades d’una incorporació que es produeix 5 mesos abans del previst.
10. En aquest sentit es proposa la transferència de crèdit entre partides com es detalla tot
seguit:
FINANÇAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CREDIT (PARTIDES QUE ES MINOREN)
Any Org. Prog. Cap.

Eco.

Denominació

crèdit
inicial

modificació

crèdit definitiu

16

06

13200

1

1200303

RETR. BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA GRUP C1

129.156,05

-7.272,30

121.883,75

16

06

13200

1

1210103

COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA LOCAL

194.886,57

-1.740,62

193.145,95

-9.012,92
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org. Prog. Cap.

Eco.

Denominació

crèdit
inicial

modificació

crèdit definitiu

968,57

4.842,85

5.811,42

16

06

13200

1

1200103

RETR. BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA GRUP A2

16

06

13200

1

1200603

TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL

20.345,10

138,58

20.483,68

16

06

13200

1

1210303

CPT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL

18.257,95

3.405,56

21.663,51

16

06

13200

1

1210353

PAG.EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL

82.097,17

625,93

82.723,10

9.012,92

11. 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.
12. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències.
13. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi aquesta modificació.
14. Decret 584 de 17 de juny del 2015 de delegació de competències.
15. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació aplicable i, en particular, els
articles 14é de les bases
es 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
matèri pressupostària.
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Resolució
Resolc aprovar la modificació de crèdit número 10 de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per
transferència de crèdit entre partides.

A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
CPISR-1 C Benet Oliva Ricós
05/05/2016 20:30:30
Càrrec: Regidor

[Firma02-01]
CPISR-1 C Carles Casellas Ayén
06/05/2016 10:29:42
ID:a0d35f74-6f0f-439c-a93b-a77312cf9ddc
Càrrec: Secretari

