Montserrat Freixa Costa, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local, reunida el dia 17 de juliol de
2017, s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord següent:
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 14/2017, per generació de
crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 6 de juliol de 2017, s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació i el major ingrés:
Partida

Nom

Consignació
inicial

105-76100
Transferència de
(Projecte:2017- capital Diputació
2-105-1)
de
Barcelona.
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Proposta
d'increment

Consignació
definitiva

0,00 €

1.139,80 €

1.139,80 €

Transferència
corrent Diputació
de
Barcelona.
Aportació
extraordinària
benestar social

20.370,25 €

7.329,60 €

27.699,85 €

209-76100
Transferència de
(Projecte:2017- capital Diputació
2-209-1)
de
Barcelona.
Seguretat
ciutadana

0,00 €

7.170,00 €

7.170,00 €

306-76102
Transferència de
(Projecte:2017- capital Diputació
2-301-7)
de
Barcelona.
Masoveria
urbana

0,00 €

23.000,00 €

23.000,00 €

106-46101

Total altes d'ingressos :
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Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos:
Partida

Nom

Consignació
inicial

105-311Desfibril·ladors
6230000
(Projecte:20172-105-1)

Proposta
d’increment

Diferència

2.750,00 €

1.139,80 €

3.889,80 €

106-23142020000

Lloguer
habitatges
Socials

9.000,00 €

5.859,60 €

14.859,60 €

106-23162210000

Subministraments
Habitatges
Socials

1.350,00 €

1.470,00 €

2.820,00 €

209-130Vehicle
elèctric
6240001
seguretat
(Projecte:2017- ciutadana
2-209-1)

0,00 €

7.170,00 €

7.170,00 €

1.000,00 €

23.000,00 €

24.000,00 €

301-15226320000
(Projecte:20172-301-7)

Rehabilitació
caseta
del
jardiner
Casa
Espona

Total altes de crèdits :

38.639,40 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb 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
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i 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 alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els 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 en la quantia corresponent.
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2. Els articles 18 i 19 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, estableixen que les administracions públiques han de fer un
seguiment de les dades d'execució pressupostària i ajustar la despesa per garantir que al
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que el Consell de Ministres del Govern de l'Estat, de data 28 de juny de 2013, va fixar en
el 0,00% per les corporacions locals.
En aquest sentit, en cas que de la remissió de la informació recollida a l'Ordre
AP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament de la informació establerta en la Llei Orgànica 2/2012, el Govern
apreciés un risc d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de
deute públic o de la regla de la despesa, formularà, a proposta del ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques, una advertència motivada a l'Administració responsable
prèvia audiència a aquesta, i en donarà compte a la Comissió Nacional d'Administració
Local.
L'Administració advertida té el termini d'un mes per comunicar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques les mesures concretes que s'hagin d'adoptar. Si no s'adopten
les mesures o el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques aprecia que són
insuficients per corregir el risc, s'han d'aplicar les mesures correctives que preveuen els
articles 20, 21 i 25, apartat 1.a) de la mateixa Llei orgànica 2/2012.
3. La secretaria i la intervenció municipal han emès els seus informes que consten en
l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria de Economia i Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 14/2017 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent, per
un import de 38.639,40 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que
es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon.- Per ser aquest acord executiu, la Intervenció municipal l’ha de comptabilitzar.

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
Torelló, 18 de juliol de 2017
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