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Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

[FirmaDecreto]
DECRET D2016AJUN000498 30/05/2016
REF: Expedient número GHIS2016000023
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2016, per transferència de crèdit.
Expedient de modificació número 14_2016.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Promoció de la Vila.
Núm.expedient: GHIS20166000023
Data: 26/05/2016
Relació de fets i fonaments de dret.
1. El departament de Promoció de la Vila a sol·licitat l’ampliació de la partida destinada a
finançar les despeses del Festival Revela-t
Revela t 2016 per no disposar de crèdit suficient per
finalitzar el festival.
2. S’han
han examinat els crèdits del pressupost vigent, on haurien d’imputar
imputar-se aquestes
despeses i per no pertorbar el serveis
serv que financen, es proposa transferència de crèdit,
crèdit
amb càrrec al fons de contingència.
contingència
En aquest sentit es proposa la següent modificació de crèdit:
PARTIDA QUE ES MINORA
Any

Org

prog

Cap.

Eco.

Denominació

16

03

92200

5

5000000

FONS DE CONTINGÈNCIA

crèdit inicial

modificació

crèdit definitiu

15.115,18

-4.000,00

11.115,18

-4.000,00
PARTIDES QUE S'INCREMENTEN
Any

Org.

Prog.

Cap.

Eco.

Denominació

16

02

33800

2

2260909

FESTIVAL REVELA-T (S)

crèdit actual

modificació

crèdit definitiu

20.000,00

4.000,00

24.000,00

4.000,00

3. 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,
no existint regulació especifica sobre l’aplicació del Fons de Contingència en la Llei
d’Hisendes Locals, atesa la seva novetat.
4. No obstant el punt anterior, s'ha recollit a la base 89 d'execució del pressupost per a
2016 els criteris bàsics per a la seva aplicació.
5. D’acord a l’article 31
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
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Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, al programa 929 “Imprevistos i funcions no
classificades” adscrit a l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori i al concepte
econòmic 500.00 Despeses imprevistes
imprev
i funcions no classificades.
6. 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.
7. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació aplicable i, en particular, els
articles 14é de les bases d’execució del pressupost
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 la LRHL en matèria pressupostària.
pressupostària
8. El pressupost general, incorporant-hi
incorporant hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta
anivellat i formalment equilibrat.
Resolució

Aprovar la modificació de crèdit 14 per l’exercici 2016, segons el que s’exposa en el punt
segon de la relació de fets.

A Vilassar de Dalt,
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