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Número de Referència: DX7UFXREFAVC

INTERVENCIÓ GENERAL
Expedient: PRE.MOD 2022/13

DICTAMEN

Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 13/2022, consta la proposta del
servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials per atendre diverses obligacions
de despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les quals no existeix
suficient crèdit al pressupost vigent.
Aquestes proposta és la següent:
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
: Proposta de
modificació de crèdits de data 11 de maig d’import 15.440,95 euros. PRE.SOL 70
Un informe del Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya
descriu la importància de les pintures murals de la Casa Fàbregas i la necessitat de la
seva preservació i restauració. No és gens habitual trobar pintures murals en cases
particulars i s'han de considerar un element patrimonial d'alt valor. Encara més quan es
troben en espais que seran d'ús públic per a oficina de turisme. Arrel d'aquest informe
vam encarregar un estudi tècnic per definir els treballs necessaris i els costos, estudi que
van fer els especialistes de Montartresorer.
Per part de l'Ajuntament, ara que tenim contracte per llogar les plantes baixa i primera
per a ubicar-hi l'oficina de Turisme, convindria poder iniciar la restauració de les pintures
murals, ni que sigui per fases. Proposem una primera fase per restaurar les pintures del
vestíbul, que tenen uns motius de cortinatges molt interessants que es daten el segle
XVIII. L'import d'aquest actuació és 12.290,04€ (14.870,95€ amb IVA)
Al mateix temps hi ha la necessitat de reposar el vinils existents al c/ Sobrerroca, els
quals s'han fet malbé. L'import d'aquesta actuació és de 471,07 (570€ amb IVA)

Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris finançats amb majors
ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021 , per tal de poder fer front a les
despeses esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis.
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
Atès que les modificacions proposades afecten a crèdits extraordinaris finançats amb
majors ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021 , correspon al Ple de la
corporació aprovar-les.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.

Normativa aplicable
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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.

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.

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. P13/2022 dins
el pressupost municipal, que afecta a les aplicacions pressupostàries que es descriuen en
la part expositiva.
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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.

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 12/05/2022
11:57:15
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 12/05/2022
12:44:21
Raó: Informat
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 12/05/2022
21:40:57
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 20/05/2022 10:35:51
Raó: Aprovat pel Ple en
data 19/05/2022
Lloc: Manresa

Número de Referència: DX7UFXREFA4C

INFORME D’INTERVENCIÓ
Procediment: modificació de crèdits a aprovar pel Ple.
Expedient: PRE.MOD2022/13

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control establertes en l'article 213 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b) del règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, regulat pel Reial
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decret 128/2018, de 16 de març, s'emet el següent

INFORME

Antecedents

A partir de l’informe proposta emès pel servei de Projectes Urbans i Infraestructures
Territorials que es detalla a continuació, es formula dictamen per a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit següent:
.- Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials: proposta de
modificació de crèdits de data 11 de maig d’import 15.440,95 euros (PRE.SOL 70).
La justificació és que un informe del Centre de Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat de Catalunya descriu la importància de les pintures murals de la Casa
Fàbregas i la necessitat de la seva preservació i restauració. No és gens habitual trobar
pintures murals en cases particulars i s'han de considerar un element patrimonial d'alt
valor. Encara més quan es troben en espais que seran d'ús públic per a oficina de
turisme. Arrel d'aquest informe vam encarregar un estudi tècnic per definir els treballs
necessaris i els costos, estudi que van fer els especialistes de Montartresorer.
Per part de l'Ajuntament, ara que tenim contracte per llogar les plantes baixa i primera
per a ubicar-hi l'oficina de Turisme, convindria poder iniciar la restauració de les pintures
murals, ni que sigui per fases. Proposem una primera fase per restaurar les pintures del
vestíbul, que tenen uns motius de cortinatges molt interessants que es daten el segle
XVIII. L'import d'aquest actuació és 12.290,04€ (14.870,95€ amb IVA)
Al mateix temps hi ha la necessitat de reposar el vinils existents al c/ Sobrerroca, els
quals s'han fet malbé. L'import d'aquesta actuació és de 471,07 (570€ amb IVA)
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Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris finançats amb majors
ingressos de sobrants de crèdit de l’exercici 2021, per tal de poder fer front a les
despeses esmentades, sense que això pertorbi el funcionament normal dels serveis.
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El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2022, fou aprovat
definitivament en data 25 de gener de 2022.
Normativa aplicable
L’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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.
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.
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 :2022.05.12
11:02:57 CEST
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa
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
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Número de Referència: DX7UFYF36SAC

SERVEI DE
PRE.SOL 2022000070

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Suplements, crèdits extraordinaris i transferències
•

Necessitat de la modificació:
Un informe del Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya descriu
la importància de les pintures murals de la Casa Fàbregas i la necessitat de la seva
preservació i restauració. No és gens habitual trobar pintures murals en cases particulars i
s'han de considerar un element patrimonial d'alt valor. Encara més quan es troben en espais
que seran d'ús públic per a oficina de turisme. Arrel d'aquest informe vam encarregar un
estudi tècnic per definir els treballs necessaris i els costos, estudi que van fer els especialistes
de Montartresorer.
Per part de l'Ajuntament, ara que tenim contracte per llogar les plantes baixa i primera per a
ubicar-hi l'oficina de Turisme, convindria poder iniciar la restauració de les pintures murals,
ni que sigui per fases. Proposem una primera fase per restaurar les pintures del vestíbul, que
tenen uns motius de cortinatges molt interessants que es daten el segle XVIII. L'import
d'aquest actuació és 12.290,04€ (14.870,95€ amb IVA)
Al mateix temps hi ha la necessitat de reposar el vinils existents al c/ Sobrerroca, els quals
s'han fet malbé. L'import d'aquesta actuació és de 471,07 (570€ amb IVA)

•

Partida: 1501.640.00

•

Import: 15.440,95 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros

Baixes i transferències
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•
•
•

Prestacions que no s’executen:
El Servei es veurà afectat?
Import: euros
euros
euros
euros
euros

•
•

Aplicacions amb decrement:

•

Partida:

•

Explicació:

Majors Ingressos
•
•

Origen dels ingressos:
Concepte d'ingrés amb increment:

•

Import: euros
euros
euros
euros
euros

•

Partida:

•

Explicació:

Canvis de finançament
• Motiu del canvi:

Signatures
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•

Signat electrònicament
per :MARIA ANGELES
CLOTET MIRO - DNI
39309095W (TCAT)
Data :2022.05.10
09:51:58 CEST
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: DAVID AARON
LOPEZ MARTI
Data: 10/05/2022
14:07:11
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 11/05/2022
12:02:42
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa
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Ajuntament de Manresa

Data obtenció 12/05/2022
Pàg.

10:07:25
1

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:
Text explicatiu:

P13/2022

G

12/05/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD13/2022

Situació expedient:
G/I

Data:

Aplicació
1501 64000

En El.laboració
Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació

2022 2 INVER 47

010 +

CREDITOS
EXTRAORDINARIOS

2022 2 INVER 47 A48265169

020 +

AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS

Serveis Territori.-Despeses
inversions caràcter immaterial

I

91301

A llarg termini

Suma Total. . . . . . .

R.F.

Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu

3

15.440,95 Crèdit extraordinari P13/2022

15.440,95

15.440,95

Per crear aplicació
pressupostària 1501.64000
P13/2022
15.440,95

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 12/05/2022
Pàg.

10:06:57
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
P13/2022

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

12/05/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD13/2022
En El.laboració

Situació expedient:

Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
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

15.440,95

7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

15.440,95

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

A) OPERACIONS CORRENTS
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

15.440,95
15.440,95

BAIXE
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ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de maig de 2022, va
acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P13/2022.
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,

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 20/05/2022
13:13:57
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament aquest acord.

Pàg. 1-1

B

Alcalde,

https://bop.diba.cat

A
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 202210082478

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 26-5-2022

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de maig de 2022, va
acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P13/2022.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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ANUNCI

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 20/05/2022
13:13:57
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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INFORME D’INTERVENCIÓ

L’expedient de modificació de crèdits núm. P13/2022 del Pressupost municipal vigent, ha estat exposat al
públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del 27 de maig al 17 de juny de 2022, ambdós inclosos, previ
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 26 de maig de 2022.
Durant el període d’exposició pública, en aquesta Intervenció, no s’ha presentat cap al·legació.

La interventora,

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 20/06/2022
10:37:28
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEAL, Secretari General de l'Ajuntament de Manresa,
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Número de Referència: DX7UFZ4NSHEC

CERTIFICO:
Que l’expedient de modificació de crèdits número P13/2022, en el pressupost
municipal vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 19 de maig de
2022; ha estat exposat al públic en aquest Ajuntament pel termini de 15 dies hàbils,
comptats des del 27 de maig al 17 de juny de 2022, ambdós inclosos, previ edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 26 de
maig de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, certifico que segons informe emès per la Interventora, de data 20 de juny
de 2022, durant el període d’exposició pública 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: 20/06/2022 13:16:43
Raó: Comprovat i
conforme
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 20/06/2022
15:05:41
Raó: Ho certifico
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 20/06/2022
22:03:24
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa
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ANUNCI

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord
plenari d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. P13/2022, adoptat en data 19 de
maig de 2022, tal i com segueix a continuació:

Capítol de despesa

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

38.674.256,00

-101.916,32

38.572.339,68

2

Despeses corrents bens i
serveis

33.562.184,00

3.499.370,79

37.061.554,79

3

Despeses financeres

418.577,00

0.00

418.577,00

8.079.329,00

1.331.055,60

9.410.384,60

459.477.00

0,00

459.477,00

4

Transferències corrents

5

Fons contingència i altres
imprevistos

6

Inversions reals

8.980.288,00

26.750.102,72

35.730.390,72

7

Transferències de capital

2.180.822,00

494.284,37

2.675.106,37

8

Actius financers

121.000,00

0.00

121.000,00

9

Passius financers

8.475.689,00

165.051.52

8.640.740,52

100.951.622,00

32.137.948,68

133.089.570,68

TOTAL

Capítol d’ingrés

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Impostos directes

41.651.759,00

0,00

41.651.759,00

2

Impostos indirectes

3.781.590,00

0,00

3.781.590,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.959.019,00

11.450.465,57

28.409.484,57

4

Transferències corrents

28.357.609,00

662.894,30

29.020.503,30

5

Ingressos patrimonials

417.600,00

0,00

417.600,00

6

Alienació d’Inversions
reals

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.567.545,00

3.889.311,24

5.456.856,24

8

Actius financers

66.500,00

8.124.223,99

8.190.723,99

9

Passius financers

8.150.000,00

8.011.053,58

16.161.053,58

100.951.622,00

32.137.948,68

133.089.570,68

TOTAL

Contra el present acord, en virtut del què disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu.
No obstant això, segons l’establert al mateix article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà per si sol l'efectivitat de l'acord impugnat.
Alcalde,

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 20/06/2022
22:04:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

A
Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

38.674.256,00

-101.916,32

38.572.339,68

2

Despeses corrents bens i
serveis

33.562.184,00

3.499.370,79

37.061.554,79

3

Despeses financeres

418.577,00

0.00

418.577,00

8.079.329,00

1.331.055,60

9.410.384,60

459.477.00

0,00

459.477,00

4

Transferències corrents

5

Fons contingència i altres
imprevistos

6

Inversions reals

8.980.288,00

26.750.102,72

35.730.390,72

7

Transferències de capital

2.180.822,00

494.284,37

2.675.106,37

8

Actius financers

121.000,00

0.00

121.000,00

9

Passius financers

8.475.689,00

165.051.52

8.640.740,52

100.951.622,00

32.137.948,68

133.089.570,68

TOTAL

Pàg. 1-2

https://bop.diba.cat

Modificacions
de crèdit

CVE 202210096669

Crèdits inicials

Data 22-6-2022

Capítol de despesa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord
plenari d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. P13/2022, adoptat en data 19 de
maig de 2022, tal i com segueix a continuació:

B

Número de Referència: DX7UF5PR6TVC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI

41.651.759,00

0,00

41.651.759,00

2

Impostos indirectes

3.781.590,00

0,00

3.781.590,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.959.019,00

11.450.465,57

28.409.484,57

4

Transferències corrents

28.357.609,00

662.894,30

29.020.503,30

5

Ingressos patrimonials

417.600,00

0,00

417.600,00

6

Alienació d’Inversions
reals

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.567.545,00

3.889.311,24

5.456.856,24

8

Actius financers

66.500,00

8.124.223,99

8.190.723,99

9

Passius financers

8.150.000,00

8.011.053,58

16.161.053,58

100.951.622,00

32.137.948,68

133.089.570,68

TOTAL

Contra el present acord, en virtut del què disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu.
No obstant això, segons l’establert al mateix article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà per si sol l'efectivitat de l'acord impugnat.

B

Alcalde,

A

Impostos directes

https://bop.diba.cat

1

Pàg. 2-2

Crèdits
finals

CVE 202210096669

Modificacions
de crèdit

Data 22-6-2022

Crèdits inicials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Capítol d’ingrés

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 20/06/2022
22:04:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Ajuntament de Manresa

Data obtenció 20/06/2022
Pàg.

15:14:18
1

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:
Text explicatiu:

P13/2022

G

12/05/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD13/2022

Situació expedient:
G/I

Data:

Aplicació
1501 64000

Comptabilitzat
Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació

2022 2 INVER 47

010 +

CREDITOS
EXTRAORDINARIOS

2022 2 INVER 47 A48265169

020 +

AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS

Serveis Territori.-Despeses
inversions caràcter immaterial

I

91301

A llarg termini

Suma Total. . . . . . .

R.F.

19/05/2022
Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu

3

15.440,95 Crèdit extraordinari P13/2022

15.440,95

15.440,95

Per crear aplicació
pressupostària 1501.64000
P13/2022
15.440,95

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 20/06/2022

15:13:49

Pàg.

1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
P13/2022

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

12/05/2022

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD13/2022
Comptabilitzat

Situació expedient:

Data comptabilització:

19/05/2022

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
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

15.440,95

7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

15.440,95

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

A) OPERACIONS CORRENTS
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

15.440,95
15.440,95

BAIXE

Número de Referència: DX7UF5PR6TVC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord
plenari d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. P13/2022, adoptat en data 19 de
maig de 2022, tal i com segueix a continuació:

Capítol de despesa

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

38.674.256,00

-101.916,32

38.572.339,68

2

Despeses corrents bens i
serveis

33.562.184,00

3.499.370,79

37.061.554,79

3

Despeses financeres

418.577,00

0.00

418.577,00

8.079.329,00

1.331.055,60

9.410.384,60

459.477.00

0,00

459.477,00

4

Transferències corrents

5

Fons contingència i altres
imprevistos

6

Inversions reals

8.980.288,00

26.750.102,72

35.730.390,72

7

Transferències de capital

2.180.822,00

494.284,37

2.675.106,37

8

Actius financers

121.000,00

0.00

121.000,00

9

Passius financers

8.475.689,00

165.051.52

8.640.740,52

100.951.622,00

32.137.948,68

133.089.570,68

TOTAL

Capítol d’ingrés

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Impostos directes

41.651.759,00

0,00

41.651.759,00

2

Impostos indirectes

3.781.590,00

0,00

3.781.590,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.959.019,00

11.450.465,57

28.409.484,57

4

Transferències corrents

28.357.609,00

662.894,30

29.020.503,30

5

Ingressos patrimonials

417.600,00

0,00

417.600,00

6

Alienació d’Inversions
reals

0,00

0,00

0,00

7

Transferències de capital

1.567.545,00

3.889.311,24

5.456.856,24

8

Actius financers

66.500,00

8.124.223,99

8.190.723,99

9

Passius financers

8.150.000,00

8.011.053,58

16.161.053,58

100.951.622,00

32.137.948,68

133.089.570,68

TOTAL

Contra el present acord, en virtut del què disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu.
No obstant això, segons l’establert al mateix article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà per si sol l'efectivitat de l'acord impugnat.
Alcalde,

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 20/06/2022
22:04:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per:
ROSA MARIA PAU
CAMPRUBÍ
Data: 26/07/2022 9:40:04
Raó: Aquest document ha
estat en exposició pública de
23/06/2022 a 23/07/2022,
ambdós inclosos
Lloc: Manresa

Diligència
Es fa constar que el present anunci ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 26/05/2022 al dia
16/06/2022 ambdós inclosos.

Dades de l'anunci
Expedient

PRE.MOD 2022000013

Títol de l'anunci

Anunci aprovació inicial expedient de modificació de crèdits P13/2022

Descripció

Anunci aprovació inicial expedient de modificació de crèdits P13/2022

Documents de l'anunci
Document de l'anunci

P13 ANUNCI INICIAL BOP.pdf

Resum de l'anunci

1SfAksc/qpJTrIfuO0JgjCYikGU=

Documentació annexa
Evidència de publicació de l'anunci

evidencia_publicacio.xml

Evidència de retirada de l'anunci

evidencia_retirada.xml

Aquest és un document electrònic original generat el 17/06/2022 a les 01:37 mitjançant el sistema eTauler per a l'organisme Ajuntament
de Manresa, per tal de ser incorporat en l'expedient PRE.MOD 2022000013. El Consorci AOC ha guardat traça de tota aquesta informació
que pot ser consultada en qualsevol moment tant per part de l'organisme emissor de la informació com per l'organisme requeridor de la
mateixa. Les evidències electròniques que garanteixen l'autenticitat i integritat de les dades estan contingudes en els documents XML
annexats a aquest PDF.
L'autenticitat i integritat d'aquest document PDF estarà assegurada per una signatura electrònica d'aquest ens. La simple mera impressió
del document mateix no manté cap d'aquestes garanties.

Servei facilitat per

