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Regidoria d’Hisenda i Recursos Humans 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari  
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620      

 
   

Modificacions de crèdit (111)
 
Assumpte: Relatiu a rectificar l’expedient 5/2019/111 de modificació del pressupost de 
l’Ajuntament per generació de crèdits.

Número Expedient: 18/2019/111

Fets:

En data 07/02/2019 es va aprovar, mitjançant resolució del regidor delegat d’Hisenda 
número E-880/2019, l’expedient 5/2019/111 de generació de crèdits al pressupost de 
l’Ajuntament per un import total de 983.215,14€.

Aquesta modificació es va tramitar d’acord amb les propostes de l’àrea gestora que 
sol·licitaven generar crèdit per poder desenvolupar diferents programes ocupacionals i de 
formació, finançats amb ingressos afectats provinents de subvencions de la Generalitat de 
Catalunya atorgades al desembre de 2018 i acceptades per la Junta de Govern Local.

Aquestes subvencions no van generar crèdit en el Pressupost 2018 ni estaven previstes en 
el Pressupost inicial pel 2019 aprovat en sessió plenària de 30 d’octubre de 2018. Així 
doncs, en el seu moment es va comprovar que es tractava de majors ingressos no 
pressupostats en l’exercici 2019 i es va procedir a finançar l’esmentada generació de crèdits 
amb els corresponents compromisos d’ingrés concertats i comptabilitzats adequadament.

Amb posterioritat a la tramitació d’aquest expedient, en el decurs dels treballs de tancament i 
preparatoris de la liquidació del pressupost 2018, s’ha posat de manifest que la Generalitat 
va fer efectives en data 29/12/2018 bestretes pel 80% de l’import concedit de subvenció pels 
projectes PONTS A LA FEINA 18-19 i TREBALL ALS BARRIS 18-19, el que ha suposat uns 
excessos de finançament afectat específics en aquests projectes a data 31/12/2018 i uns 
reajustaments en els compromisos d’ingrés comptabilitzats en el 2019.

Per tant, és fa necessari modificar el finançament de la generació de crèdits aprovada en el 
sentit de substituir una part dels compromisos d’ingrés dels projectes PONTS A LA FEINA 
18-19 i TREBALL ALS BARRIS 18-19, pels seus respectius excessos de finançament 
afectat posats de manifest amb la liquidació del pressupost 2018.

Atès que l’esmentada rectificació no té efectes en l’import dels crèdits generats però sí en la 
codificació correcta de les aplicacions pressupostàries d’ingrés que els financen, cal procedir 
a fer la corresponent esmena de la resolució de generació.
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Fonaments de dret:
Atès que de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, “Les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

Vist que l’article 74.2 de la Llei 6/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que la competència per a rectificar errors 
materials, de fet o aritmètics en els actes i disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan 
que els ha dictat.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació 
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. 530 de 13 de juny de 2015,  

Resolc
 

Primer.- Rectificar l’expedient 5/2019/111  de modificació del pressupost de l’Ajuntament per 
generació de crèdits, en el sentit de modificar el seu finançament que a la resolució consta 
com:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J2300/45007 GENERALITAT PONTS A LA FEINA 18-19 156.185,20 €
ALTA 2019 J2300/45044 GENERALITAT ENFEINA'T 18-19 283.600,57 €
ALTA 2019 J2300/45046 GENERALITAT TREBALL ALS BARRIS 18-19 90.201,21 €
ALTA 2019 J2300/45048 GENERALITAT COOR TREBALL I FORMACIO 18-19 32.528,96 €
ALTA 2019 J2300/45057 GENERALITAT PANP TREBALL I FORMACIO 18-19 207.056,40 €
ALTA 2019 J2300/45058 GENERALITAT PRGC TREBALL I FORMACIO 18-19 117.132,00 €
ALTA 2019 J2300/45059 GENERALITAT DONA TREBALL I FORMACIO 18-19 96.510,80 €

TOTAL FINANÇAM ENT 983.215,14 €

Sent la imputació correcta:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J2100/87017 EFA ESPECIFIC INCORPORACIO DE ROMANENTS 197.109,13 €
ALTA 2019 J2300/45007 GENERALITAT PONTS A LA FEINA 18-19 31.237,04 €
ALTA 2019 J2300/45044 GENERALITAT ENFEINA'T 18-19 283.600,57 €
ALTA 2019 J2300/45046 GENERALITAT TREBALL ALS BARRIS 18-19 18.040,24 €
ALTA 2019 J2300/45048 GENERALITAT COOR TREBALL I FORMACIO 18-19 32.528,96 €
ALTA 2019 J2300/45057 GENERALITAT PANP TREBALL I FORMACIO 18-19 207.056,40 €
ALTA 2019 J2300/45058 GENERALITAT PRGC TREBALL I FORMACIO 18-19 117.132,00 €
ALTA 2019 J2300/45059 GENERALITAT DONA TREBALL I FORMACIO 18-19 96.510,80 €

TOTAL FINANÇAM ENT 983.215,14 €
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Segon.- Aprovar el document comptable 12019000023563 que minora en 124.948,16€ 
l’aplicació pressupostària d’ingrés J2300/45007 GENERALITAT PONTS A LA FEINA 18-19 i 
en 72.160,97€ l’aplicació pressupostària d’ingrés J2300/45046 GENERALITAT TREBALL 
ALS BARRIS 18-19.

Tercer.-  Aprovar el document comptable 12019000023570 que augmenta en 197.109,13€ 
l’aplicació pressupostària d’ingrés J2100/87017 EFA ESPECIFIC INCORPORACIO DE 
ROMANENTS. 
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Granollers, 04/04/2019

La Secretària General

Granollers, 10/04/2019

El regidor delegat
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