Comptabilitat i Patrimoni
Núm. Exp.: 2022/25
Modificació de Crèdit
Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l’Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 27 de gener de 2022, va adoptar, entre altres, l’acord
següent:
3.-EXPEDIENT 2022/25- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL
PRESSUPOST 2022.ANTECEDENTS DE FET:
En data 04/01/2022 l’Alcaldia ha dictat decret d’incoació de l’expedient de Modificació
de Crèdits núm. 1 al Pressupost 2022, arran de les necessitats econòmiques a afrontar
per part de l’Ajuntament, sorgides posteriorment a la pròrroga del Pressupost pel
2022, de caràcter ordinari que poden ser finançades amb càrrec a interessos i per
voluntat de concedir una subvenció nominativa a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
per la DINAMITZACIÓ CENTRE CÍVIC VISTA ALEGRE DE CASTELLDEFELS.
En data 14/01/2022 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).
 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.
 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.
Considerant el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, sobre el quòrum exigit, que és de majoria simple.
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Per tot l’exposat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Generals de data 20/01/2022, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació núm. 1 del pressupost 2022, en la
modalitat de transferències de crèdit i crèdits extraordinari, per import de 163.215,24
€, finançat amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’interessos, d'acord amb el detall
que s'especifica a continuació i concedir una subvenció nominativa a la FUNDACIÓ
CATALANA DE L’ESPLAI per la DINAMITZACIÓ CENTRE CÍVIC VISTA ALEGRE DE
CASTELLDEFELS:
AJUNTAMENT

d) Partides a augmentar:
26 9200 48900 AREA11 GESTIÓ CENTRE VISTA ALEGRE

DESP_TRA_0008

NOMINATIVA DINAMITZACIÓ CENTRE
CÍVIC VISTA ALEGRE DE CASTELLDEFELS

Total augments:
e) Partides a disminuir:
21 0110 31002 AREA13 INTERESSOS PRÉSTECS ENTITATS FINANCERES
Total disminucions:

SEGON.- Sotmetre aquesta modificació núm. 1 del pressupost 2022 aprovat
inicialment a informació pública, per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant
anunci exposat al Tauler d’Edictes de la Casa de la Vila i publicat al Butlletí Oficial de la
Província, a efectes d’examen de l’expedient i possibles reclamacions davant d’aquest
Ple, tot fent constar que, de no presentar-se’n, l’expedient esdevindrà aprovat
definitivament sense que calgui l’adopció de cap acord ulterior.
Finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet la proposta d’acord a votació i
resulta aprovada, per dotze vots a favor, onze vots en contra i dues abstencions,
segons el detall següent:
A favor: Maria Asunción Miranda Cuevas (PSC-CP), Esther Niubó Cidoncha (PSC-CP),
Fernando Cerpa Fernandez (PSC-CP), Eva López Giménez (PSC-CP), Jordi Planell Solina
(PSC-CP), Clara Quirante Soriano (PSC-CP), Jordi Maresma Segarra (ERC-AM), Lourdes
Armengol Aymerich (ERC-AM), Rosa Pla Rius (ERC-AM), Jordi Vendrell Amat (ERC-AM),
Xavier Amate Paz (JUNTS) i Ana Quesada del Águila (Regidora No Adscrita).
En contra: Manuel Reyes López (PP), David Solé Gimeno (PP), Maria del Mar Sicilia
Muñoz (PP), Silvia Cangueiro Márquez (PP), Javier Hiniesto Domínguez (PP), Ramón
Escolà Marco (PP), Angèlica Benavent Calero (PP), Jesús Romo Hernan-Pérez (PP),
Candela López Tagliafico (MOVEM-ECP-ECG), Javier Martín Sáinz (MOVEM-ECP-ECG) i
Ramon Morera i Castell (MOVEM-ECP-ECG ).
Abstencions: Guillermo Massana Romero (Cs) i María Cristina Corona Guijarro (Cs).
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14160026333547400544 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

163.215,24
163.215,24

163.215,24
163.215,24

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

Signat electrònicament el 28/01/2022,13:34:45
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de Castelldefels
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