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Aprovació expedient 5/2019 de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de generació de  
crèdits 

ANTECEDENTS

1. Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 23 de maig de 2019 l’alcalde ha incoat l’inici 
de l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant la modalitat de generació 
de crèdits.

2. Atès que en data 23 de maig de 2019 el secretàri interventor ha emès informe en relació a  
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit.

3.  Tot  seguit  s’exposa  de  forma  gràfica  la  modificació  de  crèdit  proposada,  amb  el  seu 
corresponent finançament a través de nous ingressos.

a) Generació de crèdit

Despesa 1: Compra casa museu Julio Antonio
 

Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
generació  de 
crèdit

Crèdit definitius

1 23-330-60000 
Compra  casa 
Museu  Julio 
Antonio

100,00 20.000,00 20.100,00

20.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:

Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Generació de 
crèdit

23-77000  Obra 
Social la Caixa

15.000,00 5.000,00 20.000,00

2 Generació de 
crèdit

23-75300  Premi 
CoNCA

0,00 15.000,00 15.000,00

20.000,00

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós  de la  Llei  reguladora  de les  hisendes  locals,  i  l’art.  45 del  RD 500/1990,  s’ha  
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d’incoar el corresponent expedient de modificació de crèdits, de la classe de generació  
de  crèdits  per  nous  ingressos,  a  finançar  mitjançant  els  compromisos  en  ferm 
d’aportació.

2. La base d’execució núm. 10 del pressupost actual, contempla la generació de crèdit per 
ingressos.

3. La  base d’execució  núm.  11 del  pressupost  de l’exercici  2019 estableix  que l’alcalde 
mitjançant un decret i amb l’informe de la intervenció podrà autoritzar l’expedient de 
modificació de crèdit per generació de crèdits.  

Per tot això, S’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019  per mitjà de generació de  
crèdit d’acord amb el detall següent:

a) Generació de crèdit

Despesa 1: Compra casa museu Julio Antonio
 

Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
generació  de 
crèdit

Crèdit definitius

1 23-330-60000 
Compra  casa 
Museu  Julio 
Antonio

100,00 20.000,00 20.100,00

20.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:

Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Generació de 
crèdit

23-77000  Obra 
Social la Caixa

15.000,00 5.000,00 20.000,00

2 Generació de 
crèdit

23-75300  Premi 
CoNCA

0,00 15.000,00 15.000,00

20.000,00

Segon.-  Donar compte al Ple de l’aprovació de la modificació de crèdit en la primera sessió que 
se celebri. 
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