Decret Núm.: 2021/2201
Comptabilitat i Patrimoni
Núm. Exp.: 2021/4727
Modificació de Crèdit

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA
Antecedents:
En data 18/03/2021 l’Alcaldia ha dictat decret d’incoació de l’expedient de Modificació
de Crèdits núm. 6 al pressupost vigent, arran de les noves necessitats sorgides
posteriorment a l’aprovació del vigent pressupost.
En data 23/03/2021 l’interventor municipal ha emès informe favorable a la modificació
proposada.
Fonaments de dret:
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals: articles 172 i següents, sobre
modificacions de crèdit.
 Reial Decret 500/1.990, de 20 d’abril: articles 34 i següents, i 102 del sobre
modificacions de crèdit.
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), tenint en compte què en aquests moments, de manera
excepcional, per raó de la crisi motivada per la pandèmia Covid19, cal fer
esment a que, des del 20 d’octubre de 2020 aquests objectius i la resta de
regles fiscals estan suspesos durant el període 2020 – 2021.
 Bases d’execució del vigent pressupost: bases 9 i següents, sobre regulació de
les modificacions de crèdit en tots els supòsits i sobre la competència per a
l’aprovació que és del Ple de l’Ajuntament, i base 24.2. sobre el fet de que les
subvencions nominatives han d’estar consignades e el pressupost o en
modificacions de crèdit.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local: art. 22.2.e),
sobre l’òrgan competent per a l’aprovació, que és el Ple (sense exigir-se
quòrum especial).
 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
 Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local.
En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
RESOLC:
Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021 de l'Ajuntament, pel tipus
següent, d'acord amb el detall que s'especifica:

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523646356654705310 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Generació de crèdits.
Transferències de crèdits.
Increments:
Aplicació Pressupostària
2021 - 81/3250/2269901/AREA21
2021 - 81/9200/62600/AREA23

Descripció aplicació
DINÀMICA EDUCATIVA PLA
EDUCATIU ENTORN
COMPRA
EQUIPS
DIGITALITZACIO
ACORD
CIUTAT

Codi Projecte
DESP_EDU_0004

Import
5.000,00

Expedient
2021/4909

Tipus
GEN

DESP_PRE_0003

40.000,00

2021/4926

TRANSFAUM

Disminucions:
Aplicació Pressupostària
2021 - 81/9200/7800003/AREA23

Descripció aplicació
SUBVENCIONS DIGITALITZACIÓ
ACORD CIUTAT

Codi Projecte
DESP_PRE_00
03

Import
40.000,00

Expedient
2021/4926

Tipus
TRANSFDISM

Modificació d’ingressos
Increments:
Aplicació
Pressupostària
2021 - 4503001

Descripció aplicació
SUBVENCIONS
GENERALITAT
EDUCACIÓ DIVERSES

Codi Projecte
-

DESP_EDU_0004

Import
5.000,00

Expedient

Tipus

2021/4909

MPIAUM

