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INTERVENCIÓ GENERAL
Expedient: PRE.MOD 2019/29

DICTAMEN
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 29/2019, consten les propostes
de diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions de despeses, les
quals no poden demorar-se fins l’exercici 2020, i de les quals no existeix suficient crèdit
al pressupost vigent.
Aquestes propostes són les següents:
.- Serveis del Territori: Proposta de modificació de data 15 de novembre d’import
13.700,00 euros.
Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdit i baixes de crèdits de
despeses no compromeses i reduïbles, per tal de poder fer front a les despeses
esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis.

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.Fons
contingència
i
altres
imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES
13.700,00

BAIXES
13.700,00

13.700,00

13.700,00

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTES

BAIXES

Atès que les modificacions proposades afecten a suplements de crèdits i baixes de
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Consideracions legals
Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit núm. 29/2019 dins
el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es descriuen en
la part expositiva.
SEGON.- Exposar l’acord al públic per quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, perquè els interessats puguin presentar reclamacions. En cas de no
presentar-se’n, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.
Tanmateix, el Ple de la corporació municipal resoldrà.
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per :MARIONA RIBERA
ESPARBE - DNI
39359517P (TCAT)
Data :2019.11.21
08:43:05 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 21/11/2019
9:46:00
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per
:JOSE LUIS GONZALEZ
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INFORME D’INTERVENCIÓ

Procediment: EXPEDIENT NÚMERO 29/2019 de modificació de crèdits a aprovar pel
Ple
Expedient: PRE.MOD2019/29

Antecedents
Aquest informe s’emet en relació al dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de
modificacions de crèdit, proposada per part dels serveis i que es relaciona a continuació:
.- Serveis del Territori: Proposta de modificació de data 15 de novembre d’import
13.700,00 euros.

Es proposen els moviments corresponents a suplements de crèdit i baixes de crèdits per
tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el
funcionament normal dels serveis.

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.Fons
contingència
i
altres
imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES
13.700,00

BAIXES
13.700,00

13.700,00

13.700,00

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres
Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

ALTES

BAIXES

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2019, fou aprovat
definitivament en data 21 de gener de 2019.
Normativa aplicable
L’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes, estableix que els crèdits de despeses es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats.
L’article 176 del mateix text estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de cada pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari.
No obstant això, l’article 177 del mateix text legal determina que quan una despesa no
es pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit al pressupost, o sigui
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ordenarà la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en primer cas, o de suplement de crèdit
en el segon. Aquest expedient haurà d’anar informat prèviament per la Intervenció, i es
sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació amb els mateixos tràmits i requisits que el
pressupost.
Un cop examinat el dictamen de modificacions de crèdit que es proposa, em cal informar
favorablement, en complir-se les prescripcions establertes en la legislació abans
esmentada.
La Interventora,

Signat electrònicament
per :MARIONA RIBERA
ESPARBE - DNI
39359517P (TCAT)
Data :2019.11.19
10:53:19 CET
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa
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ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2019,
va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P29/2019.
En compliment del què disposen els articles 169.1, 177.2 i 179.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des de l'endemà
al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[adreça https://www.manresa.cat].
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament aquest acord.

Alcalde, regidor d’Hisenda,

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/11/2019
11:48:17
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Alcalde, regidor d’Hisenda,

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/11/2019
11:48:17
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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A
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament aquest acord.

Pàg. 1-1

Durant aquest termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[adreça https://www.manresa.cat].

CVE 2019040489

En compliment del què disposen els articles 169.1, 177.2 i 179.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des de l'endemà
al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Data 28-11-2019

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2019,
va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P29/2019.

B
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ANUNCI

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX634VU5G7EC

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEAL, secretari general de l’Ajuntament de Manresa,

CERTIFICO:
Que l’expedient de modificació de crèdits número P29/2019, en el pressupost
municipal vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 21 de novembre
de 2019; ha estat de manifest al públic en aquest Ajuntament pel termini de 15 dies
hàbils, comptats des del 29 de novembre al 20 de desembre de 2019, ambdós
inclosos, previ edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
corresponent al dia 28 de novembre de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, certifico que segons informe emès per la Interventora, de data 21 de
gener de 2020, durant el període d’exposició no s’ha presentat cap al·legació.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I perquè consti, expedeixo aquest certificat de conformitat amb el que disposen els
articles 204 i 205 del ROF, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
d'ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.

Signat electrònicament
per: MARIA MERCÈ
AUGUETS MARMI
Data: 22/01/2020 9:03:28
Raó: Comprovat i
conforme
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per :JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL - DNI
52195677Y (SIG)
Data :2020.01.22
10:06:59 CET
Raó:Ho certifico
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/01/2020
11:11:42
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 19/02/2020
Pàg.

10:59:54
1

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:

P29/2019

Text explicatiu:

G

15/11/2019

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits P29/2019

Situació expedient:
G/I

Data:

Comptabilitzat

Aplicació
15124 15100

Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació

15124 15100

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

2

3.700,00 P29/2019 Crèdit insuficient

020 +

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

2

6.500,00 P29/2019 Crèdit insuficient

020 +

SUPLEMENTOS DE
CREDITO

2

3.500,00 P29/2019 Crèdit insuficient

080 +

BAJAS POR
ANULACION

-7.200,00 P29/2019 per augmentar
diverses aplicacions

080 +

BAJAS POR
ANULACION

-6.500,00 P29/2019 per augmentar
diverses aplicacions

Manteniment d'edificis municipals Gratificacions

G

1642 15100

Cementiri - Gratificacions

G

1640 22699

Admó i serveis funeraris - Altres
despeses diverses

G

92062 21200

Altres edificis administratius Edificis i altres constru

Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu

020 +

Manteniment d'edificis municipals Gratificacions

G

R.F.

21/11/2019

Suma Total. . . . . . .

