PROPOSTA DE MODIFICACIÓ CRÈDITS 17/18 Generació de crèdits i Transferència de
crèdits.
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Atès el que disposa l’article 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), així com els arts. 43 a 46 del RD. 500/1990,
respecte a la transferència de crèdits i la generació de crèdits, i vist el que estableix l’art.
181 TRHL respecte a la possibilitat de generar crèdit mitjançant ingressos que derivin
d’operacions com, entre elles, les “aportacions o compromisos d’aportació, de persones
físiques o jurídiques per a finançar, juntament amb l’Entitat local, despeses que per la seva
naturalesa estiguin compresos en els fins i objectius dels mateixos”.
Atès el que disposen els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), així com els arts. 40 a 42.
del RD. 500/1990, respecte a la transferència de crèdits.
Vist també s’ha sol·licitat i es considera oportú realitzar les següents transferències entre
aplicacions de la mateixa Àrea de despesa, amb finalitats com les següents:
PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2015PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2014-

2.700,00 Mancarà per poder realitzar el pagament de les últimes quotes
d’aquest préstecs

I atès que s’estima l’existència de saldos de crèdit sobrant en les aplicacions següents:
PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545588553
PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047

Vist que s’ha atorgat a l’ajuntament la subvenció que es detalla seguidament, rebuda per
import superior al previst en el pressupost d’ingressos pel que es fa necessari generar
crèdit, total o parcialment, en la corresponent aplicació per tal d’executar la despesa i no
alterar la correcta execució de les aplicacions existents:

CODI SUBV.

18/X/261669

SUBVENCIÓ
PROGRAMA COMPLEMENTARI REFORMA I MILLORA
D'EQUIPAMENTS LOCALS
LINIA 5 EDIFICIS SINGULARS I ELEMENTS PATRIMONIALS

PREVISIÓ INICIAL

IMPORT CONCEDIT

GENERACIÓ

tipus ingr.

0,00

200.000,00

200.000,00

capital

Per tot l’exposat, es proposa la modificació del Pressupost vigent, segons el següent detall:
GENERACIÓ DE CRÈDITS:
830
334
78000
INGRÉS
830
76100

CVE: 20180-06866-60493-32382

SUBVENCIO OBRES DE REHABILITACIÓ CENTRE MORAL -G58176744-

ALTA DESPESA
200.000,00

SUBV. REFORMA I MILLORA EQUIPAMENTS L.5 EDIFICIS SINGULARS
200.000,00

INGRÉS

200.000,00
200.000,00

TRANSFERENCIA DE CREDITS

TRANSFER.
POSITIVA

TRANSFER.
NEGATIVA

corrent:
720

11

91314

PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2015-

1.200,00

720

11

91316

PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2014-

1.500,00

corrent:
720

11

31012

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545588553

720

11

31013

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047

1.200,00
1.500,00
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2.700,00

2.700,00

En exercici de la facultat que m’atribueix l’article 10.5 de les Bases d’Execució del
Pressupost, s’ordena la retenció dels crèdits corresponents en les aplicacions que es pretén
donar de baixa.
Arenys de Munt, 20 de desembre de 2018

El regidor de Coordinació i Economia,
Josep Sánchez Camps
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