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INTERVENCIÓ GENERAL
Expedient: PRE.MOD 2021/33

DICTAMEN

Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. P33/2021, consta la proposta del
servei de Desenvolupament Local per atendre obligacions de despeses, les quals no
poden demorar-se fins l’exercici 2022, i de les quals no existeix suficient crèdit al
pressupost vigent.
Aquesta proposta és la següent:

.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data 3
de setembre d’import 9.024,12 euros. PRE.SOL 117 En data 30 de juny, la Junta de
Govern de la Diputació va resoldre concessió del recurs tècnic "Planificació i gestió
turística" (Estudi sobre turisme accessible a Manresa) que comporta un compromís de
finançament per part de l'ajuntament del 50% del cost total. D'acord amb el punt tercer
de la resolució cal que l'ens destinatari "en el termini màxim d'un mes comptant a partir
de la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona
l'acceptació del recurs". Acceptació que ha d'anar acompanyada del document de
compromís de cofinançament que explicita l'aplicació pressupostària on s'aprovarà la
despesa. Es necessari realitzar una modificació de crèdit ja que l'import amb el que es
cofinançarà aquest ajut ha de consignar-se a una aplicació de capítol 4 de nova creació i
els recursos estan a una aplicació de capítol 2.

Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris per baixes de crèdits,
per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el
funcionament normal dels serveis.
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Número de Referència: DX7HSF2BBRVC

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat
definitivament en data 22 de gener de 2021.
Atès que les modificacions proposades afecten a
crèdits extraordinaris per baixes de
crèdits, correspon al Ple de la corporació aprovar-les.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.

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

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. P33/2021 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: 14/09/2021
10:59:04
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per :MARIONA RIBERA
ESPARBE - DNI
39359517P (TCAT)
Data :2021.09.14
12:02:26 CEST
Raó:Informat
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 14/09/2021
13:12:31
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per
:JOSE LUIS GONZALEZ
LEAL - DNI 52195677Y (SIG)
Data :2021.09.16 09:01:53
CEST
Raó:Informat per la Comissió
de Serveis Generals en data
15/09/2021
Lloc : Manresa

Signat electrònicament per
:JOSE LUIS GONZALEZ
LEAL - DNI 52195677Y (SIG)
Data :2021.09.24 11:03:27
CEST
Raó:Aprovat pel Ple en data
23/09/2021
Lloc : Manresa

Número de Referència: DX7HSF2BBR4C

INFORME D’INTERVENCIÓ
Procediment: modificació de crèdits a aprovar pel Ple
Expedient: PRE.MOD2021/33

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
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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
decret 128/2018, de 16 de març, s'emet el següent

INFORME

Antecedents
A partir de l’informe proposta emès pel servei que es detalla a continuació, es formula
dictamen per a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit:

.- Servei de Desenvolupament Local : Proposta de modificació de crèdits de data 3
de setembre d’import 9.024,12 euros. PRE.SOL 117. En data 30 de juny, la Junta de
Govern de la Diputació va resoldre la concessió del recurs tècnic "Planificació i gestió
turística" (Estudi sobre turisme accessible a Manresa) que comporta un compromís de
finançament per part de l'ajuntament del 50% del cost total. D'acord amb el punt tercer
de la resolució cal que l'ens destinatari "en el termini màxim d'un mes comptant a partir
de la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona
l'acceptació del recurs". Acceptació que ha d'anar acompanyada del document de
compromís de cofinançament que explicita l'aplicació pressupostària on s'aprovarà la
despesa. Es necessari realitzar una modificació de crèdit ja que l'import amb el que es
cofinançarà aquest ajut ha de consignar-se a una aplicació de capítol 4 de nova creació i
els recursos estan a una aplicació de capítol 2.

Es proposen els moviments corresponents a crèdits extraordinaris per baixes de crèdits,
per tal de poder fer front a les despeses esmentades, sense que això pertorbi el
funcionament normal dels serveis.
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Número de Referència: DX7HSF2BBR4C

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2021, fou aprovat
definitivament en data 22 de gener de 2021.
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 :2021.09.14
10:36:03 CEST
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa
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INFORME D’URGÈNCIA PER A LA INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
INCORPORACIÓ DEL PUNT – MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. PRE.MOD
2021/33
En data 3 de setembre s’ha rebut a aquesta Intervenció la proposta de modificació de
crèdit núm. PRE.SOL 2021/117 per fer front al 50% del cost total de la concessió del
recurs tècnic “Planificació i gestió turística “ atorgat per la Diputació de Barcelona que
comporta una compromís de finançament per part de l’ajuntament del 50%.
Els tràmits oportuns han fet que fins a data d’avui no s’hagi pogut tramitar l’expedient
dins de termini.
Ès per aquesta raó, que la proposta d’acord s’ha elaborat un cop convocada l’ordre del
dia de la Comissió Informativa.
Es tot el que em cal informar.

MARION Signat
A RIBERA digitalment per
MARIONA
ESPARBE RIBERA ESPARBE
- DNI 39359517P
- DNI
(TCAT)
39359517 Data: 2021.09.14
13:59:29 +02'00'
P (TCAT)
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Número de Referència: DX7HSG2CN5AC

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT
PRE.SOL 2021000117

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

Necessitat de la modificació:
En data 30 de juny, la Junta de Govern de la Diputació va resoldre concessió del
recurs tècnic "Planificació i gestió turística" (Estudi sobre turisme accessible a
Manresa) que comporta un compromís de finançament per part de l'ajuntament del
50% del cost total. D'acord amb el punt tercer de la resolució cal que l'ens destinatari
"en el termini màxim d'un mes comptant a partir de la recepció de la notificació,
manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l'acceptació del recurs".
Acceptació que ha d'anar acompanyada del document de compromís de
cofinançament que explicita l'aplicació pressupostària on s'aprovarà la despesa. Es
necessari realitzar una modificació de crèdit ja que l'import amb el que es cofinançarà
aquest ajut ha de consignar-se a una aplicació de capítol 4 de nova creació i els
recursos estan a una aplicació de capítol 2.

•

Aplicació amb necessitat:
Aplicació de nova creació
4320.46600 Prom turística.- D'altres Entitats que agrupen Municipis
(transferència a la Diputació de Barcelona)

•

Partida: 4320.46600

•

Import: 9.024,12 euros

Baixes i transferències
•

Prestacions que no s’executen: No es deixa d'executar cap prestació.

•

El Servei es veurà afectat? NO

•

Import: 9.024,12 euros

•

Aplicacions amb decrement:
realitzats per altres empreses

•

Partida:

•

Explicació:
Aquest finançament i consignació estaven inicialment pressupostats
com a capítol 2 perquè l'Ajuntament havia d'executar la despesa directament.
Finalment, la Diputació de Barcelona ens ha atorgat un recurs tècnic amb
cofinançament del 50%. El recurs consisteix en el desenvolupament de l'actuació
"Estudi sobre turisme accessible a Manresa" que contractarà directament la
Diputació. Per aquest motiu, l'Ajuntament no executarà directament l'actuació i

4320.22799 Prom.Turística – altres treballs

4320.22799
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necessita disposar del finançament en una aplicació de capítol 4 per realitzar la
transferència en el moment que la Diputació lliuri l'estudi.

Signatures

Signat electrònicament
per: JAVIER CANO
CABALLERO
Data: 04/08/2021
20:32:57
Raó: Ho informo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MONTSERRAT
CLOTET MASANA
Data: 16/08/2021
8:09:48
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 03/09/2021
13:19:21
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 14/09/2021
Pàg.

09:51:42
1

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

P33/2021

G

14/09/2021

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD 2021/33

Situació expedient:
G/I

Data:

En El.laboració

Aplicació
4320 46600

Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació
010 +

CREDITOS
EXTRAORDINARIOS

080 +

BAJAS POR
ANULACION

Promoció Turística.-A altres
entitats que agrupin municipis

G

4320 22799

Promoció Turística - Altres treballs
realitzats per altres

Suma Total. . . . . . .

R.F.
2

Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu
9.024,12 Crèdit extraordinari P33/2021

-9.024,12 Per crear aplicació
pressupostària 4320.46600
P33/2021

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 14/09/2021
Pàg.

10:16:35
1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
P33/2021

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

14/09/2021

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD 2021/33
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

9.024,12

3.- Despeses Financeres
4.- Transferències Corrents

9.024,12

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

9.024,12

9.024,12

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

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

ALTES

BAIXE
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ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de setembre de 2021,
va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número P33/2021.
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: 24/09/2021
11:46:01
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 24/09/2021
11:46:01
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

B
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Durant el període d’exposició pública, en aquesta Intervenció, no s’ha presentat cap al·legació.

La interventora,
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Número de Referència: DX7HSF2BE1VC

L’expedient de modificació de crèdits núm. P33/2021 del Pressupost municipal vigent, ha estat exposat al
públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del 1 d’octubre al 22 d’octubre de 2021, ambdós inclosos,
previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2021.

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 25/10/2021
12:16:44
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

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

Número de Referència: DX7HSJEP1DEC

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEAL, Secretari General de l'Ajuntament de Manresa,
CERTIFICO:
Que l’expedient de modificació de crèdits número P33/2021, en el pressupost
municipal vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 23 de setembre de
2021; ha estat exposat al públic en aquest Ajuntament pel termini de 15 dies hàbils,
comptats des de l’1 d’octubre al 22 d’octubre de 2021, ambdós inclosos, previ edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 30 de
setembre de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, certifico que segons informe emès per la Interventora, de data 25
d’octubre de 2021, 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: 25/10/2021 15:08:11
Raó: Comprovat i
conforme
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 26/10/2021
9:24:33
Raó: Ho certifico
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 26/10/2021
11:34:42
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa

Número de Referència: DX7HSTV4D2VC
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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. P33/2021, adoptat en data 23 de setembre de 2021, tal i com segueix a
continuació:

Capítol de despesa

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

37.108.770,00

-91.735,92

37.017.034,08

2

Despeses corrents bens
i serveis

28.597.852,00

1.857.062,03

30.454.914,03

3

Despeses financeres

700.826,00

-760,00

700.066,00

4

Transferències corrents

7.058.230,00

851.611,94

7.909.841,94

5

Fons contingència i
altres imprevistos

438.700,00

0,00

438.700,00

6

Inversions reals

12.120.949,00

20.648.671,71

32.769.620,71

7

Transferències de
capital

2.154.565,00

1.167.322,77

3.321.887,77

8

Actius financers

121.000,00

56.310,00

177.310,00

9

Passius financers

7.821.116,00

4.733.302,75

12.554.418,75

96.122.008,00

29.221.785,28

125.343.793,28

TOTAL

Capítol d’ingrés

Crèdits
inicials

Modificacion
s de crèdit

Crèdits
finals

1

Impostos directes

39.662.072,00

0,00

39.662.072,00

2

Impostos indirectes

3.685.020,00

0,00

3.685.020,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.244.285,00

11.497.273,01

27.741.558,01

4

Transferències corrents

22.658.889,00

1.265.097,57

23.923.986,57

5

Ingressos patrimonials

375.600,00

0,00

375.600,00

0,00

0,00

0,00

5.815.142,00

2.940.150,66

8.755.298,66

81.000,00

4.392.000,84

4.473.000,84

7.600.000,00

9.127.257,20

16.727.257,20

6
7

Alienació d’Inversions
reals
Transferències de
capital

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL

96.122.008,00

29.221.785,28 125.343.793,28

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: 26/10/2021
9:58:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

37.108.770,00

-91.735,92

37.017.034,08

2

Despeses corrents bens
i serveis

28.597.852,00

1.857.062,03

30.454.914,03

3

Despeses financeres

700.826,00

-760,00

700.066,00

4

Transferències corrents

7.058.230,00

851.611,94

7.909.841,94

5

Fons contingència i
altres imprevistos

438.700,00

0,00

438.700,00

6

Inversions reals

12.120.949,00

20.648.671,71

32.769.620,71

7

Transferències de
capital

2.154.565,00

1.167.322,77

3.321.887,77

8

Actius financers

121.000,00

56.310,00

177.310,00

9

Passius financers

7.821.116,00

4.733.302,75

12.554.418,75

96.122.008,00

29.221.785,28

125.343.793,28

TOTAL

Pàg. 1-2

https://bop.diba.cat

A
Modificacions
de crèdit

CVE 202110129981

Crèdits
inicials

Data 29-10-2021

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. P33/2021, adoptat en data 23 de setembre de 2021, tal i com segueix a
continuació:

B

Número de Referència: DX7HSTV4D2VC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

ANUNCI

1

Impostos directes

39.662.072,00

0,00

39.662.072,00

2

Impostos indirectes

3.685.020,00

0,00

3.685.020,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.244.285,00

11.497.273,01

27.741.558,01

4

Transferències corrents

22.658.889,00

1.265.097,57

23.923.986,57

5

Ingressos patrimonials

375.600,00

0,00

375.600,00

0,00

0,00

0,00

5.815.142,00

2.940.150,66

8.755.298,66

81.000,00

4.392.000,84

4.473.000,84

7.600.000,00

9.127.257,20

16.727.257,20

7

Alienació d’Inversions
reals
Transferències de
capital

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL

96.122.008,00

29.221.785,28 125.343.793,28

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.

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 26/10/2021
9:58:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Alcalde ,

CVE 202110129981

6

A

Crèdits
finals

https://bop.diba.cat

Modificacion
s de crèdit

Pàg. 2-2

Crèdits
inicials

Data 29-10-2021

Capítol d’ingrés

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 03/11/2021
Pàg.

14:40:33
1

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

P33/2021

G

14/09/2021

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD 2021/33

Situació expedient:
G/I

Data:

Comptabilitzat

Aplicació
4320 46600

Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació
010 +

CREDITOS
EXTRAORDINARIOS

080 +

BAJAS POR
ANULACION

Promoció Turística.-A altres
entitats que agrupin municipis

G

4320 22799

Promoció Turística - Altres treballs
realitzats per altres

Suma Total. . . . . . .

R.F.
2

23/09/2021
Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu
9.024,12 Crèdit extraordinari P33/2021

-9.024,12 Per crear aplicació
pressupostària 4320.46600
P33/2021

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 03/11/2021

14:41:06

Pàg.

1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
P33/2021

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

14/09/2021

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits PRE.MOD 2021/33
Comptabilitzat

Situació expedient:

Data comptabilització:

23/09/2021

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis

9.024,12

3.- Despeses Financeres
4.- Transferències Corrents

9.024,12

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

9.024,12

9.024,12

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

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

ALTES

BAIXE

Número de Referència: DX7HSTV4D2VC
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. P33/2021, adoptat en data 23 de setembre de 2021, tal i com segueix a
continuació:

Capítol de despesa

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

1

Despeses de Personal

37.108.770,00

-91.735,92

37.017.034,08

2

Despeses corrents bens
i serveis

28.597.852,00

1.857.062,03

30.454.914,03

3

Despeses financeres

700.826,00

-760,00

700.066,00

4

Transferències corrents

7.058.230,00

851.611,94

7.909.841,94

5

Fons contingència i
altres imprevistos

438.700,00

0,00

438.700,00

6

Inversions reals

12.120.949,00

20.648.671,71

32.769.620,71

7

Transferències de
capital

2.154.565,00

1.167.322,77

3.321.887,77

8

Actius financers

121.000,00

56.310,00

177.310,00

9

Passius financers

7.821.116,00

4.733.302,75

12.554.418,75

96.122.008,00

29.221.785,28

125.343.793,28

TOTAL

Capítol d’ingrés

Crèdits
inicials

Modificacion
s de crèdit

Crèdits
finals

1

Impostos directes

39.662.072,00

0,00

39.662.072,00

2

Impostos indirectes

3.685.020,00

0,00

3.685.020,00

3

Taxes, preus públics i
altres ingressos

16.244.285,00

11.497.273,01

27.741.558,01

4

Transferències corrents

22.658.889,00

1.265.097,57

23.923.986,57

5

Ingressos patrimonials

375.600,00

0,00

375.600,00

0,00

0,00

0,00

5.815.142,00

2.940.150,66

8.755.298,66

81.000,00

4.392.000,84

4.473.000,84

7.600.000,00

9.127.257,20

16.727.257,20

6
7

Alienació d’Inversions
reals
Transferències de
capital

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL

96.122.008,00

29.221.785,28 125.343.793,28

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: 26/10/2021
9:58:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per:
ROSA MARIA PAU
CAMPRUBÍ
Data: 10/12/2021 10:35:49
Raó: Aquest document ha
estat en exposició pública de
02/11/2021 a 02/12/2021,
ambdós inclosos
Lloc: Manresa

