
 
 

 

 
 

 

Exp. X2022001650 

 

 

Meritxell Vargas Sardà, secretària de l’Ajuntament de Celrà, comarca del Gironès 

 

 

CERTIFICO: 

 

En data 18 de novembre de 2022, per decret d’alcaldia 1358/2022, es va prendre la 

resolució que es transcriu a continuació: 

 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vista la proposta presentada per la regidoria d’hisenda, de data 17 de novembre 

de 2022 per tal de tramitar un expedient de modificació pressupostària de 

generació de crèdit, d’acord amb el següent detall : 

 

 

 Subconcepte  Descripció  
 Previsions 

inicials  
 Modificació 

 Previsons 

defintives 

14.45150 Servei d'ocupació de Catalunya 4.926,16   19.450,00   24.376,16   

Total ingressos generats 4.926,16  19.450,00  24.376,16  

 Aplicació 

pressupostària 
 Descripció  

 Crèdits 

inicials 
 Modificació 

 Crèdits 

defintius 

14.2411.14300 Altre personal atípic Treball i formació -                 15.175,00   15.175,00   

14.2411.16000 Seguretat Social personal atípic, Treball i formació -                 4.275,00     4.275,00     

Total generació d'ingressos -                 19.450,00  19.450,00  

 

Consta en l'expedient l'informe emès per l'interventor en data 17 de novembre de 

2022. 

FONAMENTS DE DRET 

 

El règim de les modificacions de crèdit per generació de crèdit està regulat en els 

articles 181 de la del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 

la Llei reguladora d'Hisendes Locals i l’article 43, 44 i 45 del RD 500/1990.  

 

Que d’acord amb el que disposa l’article 11 de les Bases d’Execució del 

Pressupost, la competència per aprovar els expedients de modificació 

pressupostària per generació de crèdit per ingressos correspon a l’Alcalde. 

 

HE RESOLT 

 

Primer.  Aprovar la modificació pressupostària 9/2022 per generació de crèdit, 

que resumida per capítols és : 

 



 
 

 

 
 

 Previsions 

inicials  

 Modificacions 

anteriors 

 Modificació 

actual 

 Previsions 

definitives 

Impostos directes 2.288.750,00   -                         -                         2.288.750,00   

Impostos indirectes 150.000,00      -                         -                         150.000,00      

Taxes i altres ingressos 1.658.200,00   -                         -                         1.658.200,00   

Transferències corrents 1.462.525,00   33.082,56        -                         1.495.607,56   

Ingressos patrimonials 130.650,00      -                         19.450,00        150.100,00      

Alienació d'inversions reals 400,00              -                         -                         400,00              

Transferències de capital 334.975,00      121.856,80      -                         456.831,80      

Actius financers 40.000,00        2.384.590,03   -                         2.424.590,03   

Passius financers 640.425,00      640.425,00 -     -                         -                         

Total pressupost d'ingressos 6.705.925,00  1.899.104,39  19.450,00        8.624.479,39  
 

 

 Crèdits inicials 
 Modificacions 

anteriors 

 Modificació 

actual 
 Crèdits defintius 

Despeses de personal 2.224.725,00   53.926,16        19.450,00        2.298.101,16   

Despeses corrents en béns i serveis 3.034.800,00   465.617,19      -                         3.500.417,19   

Despeses financeres 25.000,00        -                         -                         25.000,00        

Transferències corrents 174.600,00      42.045,96        -                         216.645,96      

Inversions reals 896.375,00      1.329.667,62   -                         2.226.042,62   

Transferències de capital 310.425,00      7.847,46           -                         318.272,46      

Actius financers 40.000,00        -                         -                         40.000,00        

Passius financers -                         -                         -                         -                         

Total pressupost de despeses 6.705.925,00  1.899.104,39  19.450,00        8.624.479,39  
 

 

 

 

Segon. Notificar la present resolució a l'àrea de Serveis Econòmics, per al seu 

coneixement i efectes. 

      

 

 

I, perquè consti, lliuro aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.  

       Vist i plau 

       David Planas Lladó 
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