
 

 

Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de l’EMD Bellaterra, en 

compliment de l’article 4 del R.D. 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local, emeto informe 

de conformitat amb els següents, 

 

ANTECEDENTS 

S’efectua proposta per part de Presidència per realitzar generacions de crèdit 

per ingressos d’acord amb el següent: 

 

Generació de crèdits per subvencions 

.- Partida 75001: Diputació de Barcelona. Pla Ocupacional 2017. Import: 

37.399,96.- € 

.- Partida 75003: Diputació de Barcelona inversió càmeres. Import: 15.770,78 € 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que es desenvolupa LHL 

Bases d’Execució del Pressupost 

Pel que fa a la tramitació i òrgan competent, d’acord amb les Bases d’Execució 

del Pressupost són competència de Presidència. 

D’acord a allò previst a l’article 181 TRLHL, podran generar crèdit en els estats 

de despeses dels pressupostos tal com es determini reglamentàriament essent 

produïts pels ingressos de naturalesa no tributària següents: 

a) Aportació o compromisos ferms d’aportació. 

 



En la modificació de generació de crèdit per majors ingressos respecte als 

previstos al pressupost ve donada per l’existència d’un compromís d’ingrés de 

subvenció provinent de la Diputació de Barcelona per import de 37.399,96.- i de 

15.770,78.- €. 

 

Cal tenir present que, en relació a l’estabilitat pressupostària roman aplicable 

allò establert en el Reglament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 

(RD 1463/2007, de 2 de novembre) en allò que no contradiu la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Donat que es preveu la realització de majors despeses finançades mitjançant 

subvenció d’Administració Pública tampoc afecta a la regla de la despesa. 

 

CONCLUSIÓ 

 

S’informa favorablement la modificació pressupostària 1/2017, quin detall figura 

annex, modalitat generació de crèdits per ingressos, havent-se de tramitat 

d’acord amb el que s’ha esmentat en els antecedents del present informe. 

 

 

 

Bellaterra, a 21 de maig de 2017 

 

 

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA, 

Beatriz Ripol Carulla 


