AJUNTAMENT
DE
SANT MARTÍ DE LLÉMENA
DECRET D’ALCALDIA
Núm. 10/2017
de 22 de juny

Fonaments de dret
I.

L’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), determina que poden generar crèdit en els estats de
despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament
s’estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats,
entre altres, de les operacions següents:
a. Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones
físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l’entitat local
o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per
la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius.

II.

Els articles 43, 44, 45 i 46 del RD 500/1990 i la base 12 de les
bases d’execució del pressupost, regulen també aquesta
modificació de crèdit.

III.

L’apartat 4 de la base 11a de les bases d’execució del vigent
pressupost pel que fa a transferències de crèdit, i l’apartat 3 de la
base 12a de les bases d’execució del vigent pressupost pel que fa
a generació de crèdit, disposen que l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits respectivament, correspon a l’Alcalde.

IV.

L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera determina en el seu apartat
primer que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels
diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei
s’ha de realitzar en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent
amb la normativa europea i en l’apartat segon defineix per
estabilitat pressupostària de les administracions públiques la
situació d’equilibri o superàvit estructural.

V.

L’article 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que l’elaboració,
aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que
afectin les despeses o ingressos de les administracions públiques i
altres entitats que formen part del sector públic s’ha de sotmetre al
principi d’estabilitat pressupostària.
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Antecedents
Per atendre les despeses necessàries que no es poden demorar fins a
l’exercici següent, per l’execució de les actuacions assenyalades en
aquest expedient, i atès el compromís ferm d’aportació de la Diputació de
Girona de diverses subvencions atorgades, s’ha de tramitar l’expedient
de generació de crèdit per poder comptabilitzar les despeses.
Per tant, tenint en compte els anteriors antecedents i fonaments de dret i
vist l’informe de la Intervenció,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 01/2017
mitjançant generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris,
del pressupost vigent per un import de 98.318,34 €, de conformitat amb
el detall que a continuació s’indica, i disposar que es tramiti d’acord amb
les bases d’execució del pressupost.

DESPESES
______________________________________________________
PARTIDA
DESCRIPCIÓ
IMPORT
210.00 / 459
210.02 / 171
212.02 / 337
226.09 / 338
227.00 / 136
619.00 / 454
621.00 / 337
622.00 / 336

Altres infraestructures
Manteniment jardineria
Manteniment Local Social “Els Estudis”
Activitats culturals i esportives – Festa Major i actes
Manteniment franges protecció contra incendis
Arranjament del pont de vianants de cal Ganso
Adequació zona recreativa del Pla de Sant Joan
Restauració Ermita de Sant Julià 1a fase

5.400,00
2.184,54
11.361,00
1.365,00
5.257,69
38.182,00
21.936,09
12.632,02

__________________________________________________________
TOTAL
98.318,34 €
INGRESSOS
______________________________________________________
PARTIDA
DESCRIPCIÓ
IMPORT
450.82 – Subvenció
461.00 – Subvenció
461.02 – Subvenció
461.08 – Subvenció
761.00 – Subvenció
761.02 – Subvenció
761.03 – Subvenció
761.04 – Subvenció

Manteniment franges protecció contra incendis
Fons Coop. Econòmica i cultural – Inversions
Fons Coop. Econòmica i cultural – Cultura
Patrimoni Monuments (2a fase Sant Julià)
Restauració Ermita de Sant Julià 1a fase
Fons 2016 Inversions – Adequació zona recreativa
del Pla de Sant Joan
Arranjament pont de vianants de cal Ganso
Camí El Portell

5.257,69
11.361,00
1.365,00
5.400,00
10.000,00
23.603,65
38.182,00
3.149,00

__________________________________________________________
TOTAL
98.318,34 €
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Segon.- Que per part de la dependència d’Intervenció de Fons es
procedeixi a la pràctica dels assentaments necessaris per a l’execució del
present decret.
Així ho disposo pel present a Sant Martí de Llémena, 22 de juny de 2017

L’ALCALDE – PRESIDENT
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