
 
 
 

 
 
 

PROCEDIMENT 
 
TITOL EXPEDIENT MC04/22 TRANSFERENCIA DE CREDIT PLE 
Núm. Exp.: X2022001873 
TITOL PROPOSTA   
 
 
MOTIVACIÓ 
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 23 de juny de 2022 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit, com a 
conseqüència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per les 
quals no existeix suficient crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, i 
d’altres partides a les quals s’ha fet la retenció de crèdit pertinent. 
 
Des de serveis tècnics han emès l’informe-memòria favorable. 
 
La interventora ha emès l’informe corresponent. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 172 al 182 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38, 41 i  49 a 51 del 
Reial Decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient modificació de crèdits. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, i els articles 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), en relació a les respostes donades pel Ministeri (Subdirecció General 
d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals) pel que fa als expedients de 
modificació de crèdit. Cal tenir present que el Congrés dels Diputats en sessió de 20 
d’Octubre de 2020 va apreciar que es dona una situació d’emergència extraordinària 
que motiva la suspensió de les regles fiscals, requisit que estableix l’article 11.3 de la 
LOEPSF. En conseqüència, no són d’aplicació les mesures correctives i coercitives 
que estableix la LOEPSF ni al 2020 ni al 2021, prorrogat per l’exercici 2022. 



 
 
 
5. Conforme a l’article 179.2 del TRLRHL i la base 11 de les BEP 2022, l’òrgan 
competent per a l’aprovació d’aquesta modificació és el Ple. 

Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 04/2022, modalitat transferència 
de crèdit, per import de 50.000,00€, del pressupost vigent de la corporació d’acord 
amb el següent detall:  
 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES         

Partides a disminuir     Partides a augmentar   

  
 

  
 

  
 

  

02 23101 61900 
ARRANJAMENT 
IMMOBLES BARRI VELL 50.000,00 

 
02 15321 62900 

ENDERROCS I 
REORGANITZACIÓ 
C/HARMONIA 50.000,00 

TOTAL a DISMINUIR 50.000,00   TOTAL a AUGMENTAR 50.000,00 
 
Segon.- Aprovar la modificació del pla d’inversions previst en el pressupost inicial referent a 
aquestes dues partides anteriors, segons el detall següent 
 

CODI Descripció 
PRESSUPOST Sub. Diba  

Fons propis total 
INICIAL 2022 PGI 

CAP 6 ENDERROCS I REURBANITZACIÓ C/HARMONIA 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 

CAP 6 ARRANJAMENT IMMOBLES BARRI VELL 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

      

      
CODI Descripció 

PRESSUPOST Sub. Diba  
Fons propis total 

MC04/2022 PGI 

CAP 6 ENDERROCS I REURBANITZACIÓ C/HARMONIA 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

CAP 6 ARRANJAMENT IMMOBLES BARRI VELL 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

 
 
Tercer.- Sotmetre l’aprovació provisional a exposició al públic per un període de 15 dies 
mitjançant edicte publicat en el BOPB, conforme allò que disposa l’article 169 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Si en l’esmentat termini no es produís cap reclamació, el pressupost s’entendrà 
definitivament aprovat i executiu. 
  
 
Quart.- Peu de recursos.  
 
En l’aprovació inicial: 
Us informo que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via administrativa. No obstant això 
les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa o indirectament sobre el fons de l’assumpte, 



 
 
 
determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudicis irreparables a 
drets i interessos legítims, podran ser objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o en el 
seu cas alçada, que s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previst en 
els arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 
En l’aprovació definitiva:  
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’Alcaldia (o en el seu cas Ple) d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en 
el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació. 
  
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia 
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest 
recurs o la desestimació presumpta del mateix,  no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. 
  
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la 
desestimació presumpta del recurs interposat.  No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que 
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.” 
 
Votació: Sotmès a votació el dictamen transcrit a dalt, s’aprova per Majoria Absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 vots del grup municipal de la CUP-AMUNT i 2 vots del grup municipal 
d’ERC-AM  
Vots en contra: cap 
Abstencions: 5 vots del grup municipal de JUNTSxBERGA i 1 vot del grup municipal 
del PSC-CP 
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