Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 45/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3408

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 17/12/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 17/12/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
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Partides que el seu crèdit augmenta:
ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

03

2311

131

PANGEA-AMICS. Retribucions bàsiques
personal temporal (Projecte 19.PANGEAAMICS)

2.199,65

03

2410

131

Foment de l'Ocupació. Retribucions bàsiques
personal temporal

03

4312

16000

Mercados. Seguridad Social
TOTAL

11.600,06

900,00
14.699,71

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.
03

PROG.
132

ECO.
12101

DENOMINACIÓ
Seguritat i protecció civil. Complement
específic

IMPORT
14.699,71

Pel servei,

17/12/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

17/12/2019
17/12/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 39/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3208

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora

Considerades les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
RESOLC:
Observat error de transcripció en resolució 2019/3175 de l'Alcaldia de data 26 de novembre de
2019, d'expedient de modificació de crèdits 39/2019/GPRECRE, d’acord amb l'article 109 de la Llei
38/2015 de Procediment Administratiu Comú, el següent:

On diu:

ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

05

2410

22799

Foment de l'ocupació plans locals. Treballs
realitzats per altres empreses

5.873,23

Ha de dir:

ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

05

2410

22199

Foment de l'ocupació plans locals. Treballs
realitzats per altres empreses

5.873,23

Pel servei,
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27/11/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

27/11/2019
27/11/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 34/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2614

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdit.
FETS
1. En data 04/10/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdit.
2. En data 04/10/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor.

FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
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Aprovar la generació de crèdits, d'acord amb el següent detall:
:
Concepte
451

Denominació

Import

Transferències corrents d’organismes autònoms i
agències de les comunitats autònomes (projecte
19.036)

17.000,00

Partides que el seu crèdit augmenta:
Partida
03/24114/131

Denominació

Import

EMCORP 2019-2020 (Persones jovés de menys de 30
anys aturades) Retribucions personal laboral eventual.
(projecte 19.036)

17.000,00

Pel servei,

04/10/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

04/10/2019
04/10/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 37/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2863

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdits.
FETS
1. En data 30/10/2019, el Regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdit.
2. En data 30/10/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada pel Regidor
d’Hisenda.
FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
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Aprovar la generació de crèdits, d'acord amb el següent detall:
Finançament:
Concepte

Denominació

Import

791

Transferències de capital del fons de
desenvolupament regional (projecte 19.025)

24.000,00

791

Transferències de capital del fons de
desenvolupament regional (projecte 19.035)

172,28

Partides que el seu crèdit augmenta:
Partida

Denominació

Import

22/165/623

Enllumenat públic. Maquinaria, Instal·laciones i utillatje
(projecte 19.025)

24.000,00

21/926/626

Comunicacions internes. Equips processos informació
(projecte 19.035)

172,28

Pel servei,

30/10/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

30/10/2019
30/10/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 44/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3285

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdits
FETS
1. En data 05/12/2019, el Regidor d’Hisenda presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdits
2. En data 05/12/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Hisenda
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2016.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
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Partides que el seu crèdit augmenta:

ORG.
20

PROG.
9322

ECO.
22799

Gestió catastral. T.O.E.

1.500,00

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.
03

PROG.
920

ECO.
224

Administració General. Primes
d'assegurances.

1.500,00

Pel servei,

05/12/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

05/12/2019
05/12/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
de expediente: 35/2019/GPRECRE
La Comissió Informativa d’Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes, i
en el seu nom, el president de la mateixa que subscriu, proposa a l’Ajuntament Ple l'adopció del
següent acord:
Examinada la memòria-proposta de l’alcaldia presentada en relació a la modificació del pressupost
en la modalitat de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i baixes per anul·lació i els informes
que estan en l'expedient, la Comissió Informativa eleva el següent dictamen a l’Ajuntament Ple:

Primer. Aprovar la modificació al pressupost vigent, de suplements de crèdits, crèdits
extraordinaris i baixes per anul·lació, d'acord amb el següent detall:

Projectes afectats per la modificació
nous:
NÚM.

DENOMINACIÓ

19.037

VEHÍCLE URBANISME

19.038

RENOVACIÓ C/ SANT JAUME QUARTA FASE

IMPORT
10.000,00
6.000,00

de crèdit:
ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

01

912

22199

Òrgans de Govern. Altres
subministraments

16

2314

449

Residencia 3ª edat.Altres
transferències. Aportació Municipal.

20

9321

22708

Gestió sistema tributari.Serveis de
Recaptació

22

1534

619

Manteniment víes públiques. Altres
inversions de reposició

PROJECTE

IMPORT
5.000,00

19.RESIDENCIA

82.626,12

25.000,00

19.038

6.000,00
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infraestructura i béns
13

1621

22799

Recollida de residus. Altres treballs
realitzats altres empreses

38.000,00

TOTAL

156.626,12

Crèdits extraordinaris

ORG.
14

PROG.
151

ECO.
624

DENOMINACIÓ
Urbanisme. Elements de transport

PROJECTE
19.037

IMPORT
10.000,00

TOTAL AUGMENTS............................................................................................166.626,12

Segon. Finançar l'esmentada modificació de crèdits de la manera següent.
que
NÚM.
18.003

DENOMINACIÓ

IMPORT

DUSI OBRES REMODELACIÓ C/ SANT
JOAQUIM

114.492,38

en les
ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

03

130

12101

Administració General de la
seguretat i protecció civil.
Complement específic

03

130

12001

03

221

16204

PROJECTE

IMPORT
14.575,63

147,47
Acció social. Altres prestacions
econòmiques a favor dels empleats

27.500,00

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Nº de expediente: 35/2019/GPRECRE
03

323

12003

Funcionament de centres docents
d'ensenyament preescolar i primària
i educació especial. Sous grup C1

6.024,77

03

323

12100

Funcionament de centres docents
d'ensenyament preescolar i primària
i educació especial. Complement de
destinació

5.149,22

03

323

16000

Funcionament de centres docents
d'ensenyament preescolar i primària
i educació especial. Seguretat social

9.334,82

22

1534

619

Vies públiques manteniment. Altres
inversions de reposició en
infraestructures i béns destinats a
l'ús general

03

132

151

Seguretat. Gratificacions

6.648,02

03

926

151

Comunicacions internes.
Gratificacions

5.000,00

03

151

151

Urbanisme. Gratificacions

10.000,00

17

3422

22799

Altres instal·lacions esportives.
Altres treballs realitzats per altres
empreses

25.000,00

18.003

TOTAL
FINANÇAMENT

57.246,19

166.626,12

Tercer. Anul·lar l’import del projecte següent per baixa en el finançament DUSI.
en la
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

PROJECTE

IMPORT
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22

1534

619

Vies
públiques
manteniment.
Altres inversions de reposició en
infraestructures i béns destinats a
l'ús general

18.003

57.246,19

Quart. Aprovar els nous i les modificacions de projectes que es detallen anteriorment.
Cinqué. Que, aprovat inicialment, s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils, en els
quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar les reclamacions corresponents
davant el Ple.
Sisé. Que es considerarà definitivament aprovat si en acabar el període d'exposició no s'haguera
presentat cap reclamació, segons allò que preveu l'article 169.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

El president de la Comissió

21/10/2019

Diligència: Informat aquest dictamen per
la Comissió Informativa en
data: 21/10/2019
La secretaria de la Comissió

21/10/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 43/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3280

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdits
FETS
1. En data 04/12/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdits.
2. En data 04/12/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació.
FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2016.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.
*
Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
1. Crear el projecte núm. 19.041 Taller d’Ocupació Almassora 2019-2020
Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310044410060473

2. APROVAR la GENERACIÓ DE CRÈDITS per a l'exercici de 2019

CONCEPTE
451

de

agencias de la CV

19.041).

3.004,24

PARTIDA
03.24119.131

Taller d’Ocupació. Retrib. Básica P.T. (Projecte 19.041)

3.004,24 €

La present modificació pressupostària entrarà en vigor de manera immediata, després de
la seua aprovació, d'acord amb el que s'estableix les Bases 9 i 10 de les d'Execució del Pressupost.
*

Pel servei,

04/12/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

04/12/2019
05/12/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 38/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2956

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 06/11/2019, el Regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 06/11/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Hisenda.

FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
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Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:
ORG.
18

PROG.
323

ECO.
22102

IMPORT
Funcionament centres docents
primària. Gas

1.500

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.
17

PROG.
341

ECO.
22609

IMPORT
Promoció i foment de l'esport. Activitats
esportives

1.500

Pel servei,

08/11/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

08/11/2019
08/11/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 40/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3218

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora

Considerades les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
RESOLC:
error de transcripció en resolució 2019/3188 de l'Alcaldia de data 26 de novembre de
2019, relativa a l’expedient de modificació de crèdits, d'acord amb el que disposa l'article 109 de la
Llei 38/2015 de Procediment Administratiu Comú, el
On diu:

ORG.

PROG.

ECO.

16

23105

22799

Convivència. Altres treballs
altres empreses (Projecte 19.

260

Convivència.Treballs
institucions
sense ànim de lucre (Projecte 19.
A

per
A

2.400,00

Ha de dir:

16

23105

2.400,00

Pel servei,

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310214120571366

28/11/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

28/11/2019
28/11/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 36/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2771

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdit.
FETS
1. En data 22/10/2019, el Regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdit.
2. En data 22/10/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el regidor
d’Hisenda.
FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310367554767757

Aprovar la generació de crèdits, d'acord amb el següent detall:
Finançament:
Concepte

Denominació

Import

791

Transferències de capital del fons de
desenvolupament regional (projecte 19.034)

5.000,00

791

Transferències de capital del fons de
desenvolupament regional(projecte 19.035)

5.172,28

Partides que el seu crèdit augmenta:
Partida

Denominació

Import

21/926/626

Comunicacions internes. Equips processos informació
(projecte 19.034)

5.000,00

21/926/626

Comunicacions internes. Equips processos informació
(projecte 19.035)

5.172,28

Pel servei,

22/10/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

22/10/2019
23/10/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 41/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3190

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdits.
FETS
1. En data 26/11/2019, la Regidora de Igualtat, Politíques Inclusives i Benestar
, presenta
proposta raonada de modificació del pressupost, en la modalitat de generació de crèdits.
2. En data 26/11/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per la
Regidora de Igualtat, Politíques Inclusives i Benestar
FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2016.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.
Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310573164405555

CREAR el
PROJECTE
19.040

Equipament Residèndia 3a. Edat

APROVAR la GENERACIÓ DE CRÈDITS, d'acord amb el

detall:

FINANCIACIÓ
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

750.02

Transferències

IMPORT
de capital de la Generalitat Valenciana
i Pol’itique Inclusives
19.040)

de

7.170,00 €

PARTIDES QUE EL SEU CRÈDIT S'AUGMENTA
PARTIDA

DENOMINACIÓ

16.2314.740

Transferències de capital d'ens públics

IMPORT
19.040)

7.170,00 €

present modificació pressupostària entrarà en vigor de forma immediata, després de la seua
arovació, d'acord amb l'establit en la Base 10 de les d'Execució del

Pel servei,

26/11/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 41/2019/GPRECRE

26/11/2019
26/11/2019

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310573164405555

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fons Europeu de Desenvolupamen Regional
Núm. d’expedient: 42/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/3225

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 28/11/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 28/11/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació.
FONAMENTS DE DRET
1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la generació de crèdits, d'acord amb el següent detall:
Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310206342515414

Finançament:
Concepte
451

Denominació
Subvencions de OO.AA.

Partides que el seu crèdit
Partida
03.24115.131

Import

agencies de la CA

45.277,97

:
Denominació

Import

ET FORMEM ALMASSORA 2019. Retribucions bàsiques
personal laboral eventual (projecte 19.015)

45.277,97

Pel servei,

28/11/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

28/11/2019
28/11/2019

