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Número de Referència: DX634VTMNIZC

INTERVENCIÓ GENERAL
Expedient: PRE.MOD 2020/7

Resolució
Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
En relació a l’expedient de modificacions de crèdit núm. 7/2020, consten les propostes de
diferents serveis de la corporació per atendre diverses obligacions municipals degut a que
resulta insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal.
Per aquest motiu, és necessari habilitar crèdits pressupostaris per fer front a les
despeses esmentades, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències.
Aquestes propostes són les següents:
.- Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local: Proposta de modificació de data
22 d’abril de 2020 d’import 93 euros.
.- Servei de Suport a Alcaldia i Presidència : Proposta de modificació de data 14
d’abril de 2020 d’import 10.500 euros.
.- Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació: Proposta de modificació de data
22 d’abril de 2020 d’import 10.000 euros.
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: Proposta de modificació de crèdits de data 24
d’abril de 2020 d’import 40.000 euros.

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES

BAIXES

50.593,00

20.518,80
40.000,00

10.000,00

60.593,00

60.518,80
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

ALTES

4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

74,20

BAIXES

74,20

Consideracions legals
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions
pressupostàries.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.

Per tot això, resolc:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2020, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries,
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 27/04/2020
14:31:46
Raó: Ho proposo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: MARIONA RIBERA
ESPARBE
Data: 27/04/2020 15:05:36
Raó: Intervingut i
conforme
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 27/04/2020
16:54:25
Raó: Ho resolc
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 28/04/2020
21:45:15
Raó: En dono fe
Lloc: Manresa

Signat electrònicament per
:JOSE LUIS GONZALEZ
LEAL - DNI 52195677Y (SIG)
Data :2020.05.22 10:26:23
CEST
Raó:se'n va donar compte al
Ple en data 21/05/2020
Lloc : Manresa

Procediment: Modificació de crèdits per la Presidència.
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Número de Referència: DX634VTMNI4C

INFORME D’INTERVENCIÓ: EXPEDIENT NÚMERO 7/2020

Antecedents
Per part de diferents serveis de la corporació han entrat en aquesta Intervenció
propostes de modificacions de crèdit que es relacionen a continuació:
.- Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local: Proposta de modificació de data
22 d’abril de 2020 d’import 93 euros.
.- Servei de Suport a Alcaldia i Presidència: Proposta de modificació de data 14
d’abril de 2020 d’import 10.500 euros.
.- Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació: Proposta de modificació de data
22 d’abril de 2020 d’import 10.000 euros.
.- Servei d’Acció i Cohesió Social: Proposta de modificació de crèdits de data 24
d’abril de 2020 d’import 40.000 euros.

Aquestes modificacions es distribueixen com es detalla a continuació:

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

ALTES

BAIXES

50.593,00

20.518,80
40.000,00

10.000,00

60.593,00

60.518,80

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes

ALTES

BAIXES
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3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

74,20

74,20

El Pressupost municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2020, fou aprovat
definitivament en data 28 de gener de 2020.
L’aprovació de les transferències de crèdit proposades, així com la generació de crèdits
d’ingressos són competència de l’alcalde.

Normativa aplicable
Els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El capítol II de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020, que regula les modificacions
pressupostàries.
Un cop examinat l’expedient de modificacions de crèdit que es proposa, em cal informar
favorablement, en complir-se les prescripcions establertes en la legislació abans
esmentada.
La Interventora,

Signat electrònicament
per :MARIONA RIBERA
ESPARBE - DNI
39359517P (TCAT)
Data :2020.04.27
14:03:45 CEST
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa
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Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
JOAN SIMON
CARRERAS
Data :2020.04.09
12:01:36 CEST
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 10/04/2020
12:46:04
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 14/04/2020
9:15:03
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa
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Servei de Tecnologies i Sistemes d' Informació
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PROPOSTA DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA CONSIGNACIO PRESSUPOSTÀRIA 9204.206.00
a la 9204.626.00

Per tal de poder fer front a les despeses que comporta l’actual situació d’emergència que
estem suportant, cal adquirir material per dur a terme la tasca de teletreball de les diferents
persones autoritzades de l’Ajuntament així com per

poder fer cessió d’equipaments i

connexions a estudiants, ens caldria poder disposar en la consignació pressupostària
9204.626.00 d’un import de 10.000 €.

Es proposa per tant, el canvi de consignació pressupostària, que s’especifica a continuació:

Consignació
Pressupostària

9204.206.00

9204.626.00

Signat electrònicament
per: MONTSERRAT
MORERA SOLE
Data: 21/04/2020
20:28:56
Raó: Ho informo
Lloc: Manresa

Descripció

Origen

Sistemes d'Informació
-Equips per a processos d'informació Sistemes d'informació.
- Material informàtic no inventariable -

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/04/2020
9:09:33
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Destí

10.000 €

10.000 €

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/04/2020
9:11:51
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa
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➼➽➼➾➾➚➪ ➶➪ ➹➼ ➘➶ ➴➷➹➚➬ ➚➽➶➽➚➮➱ ✃❐❒❮❰=➪➶➴➼=➪ ➹➚➾>➷➾➶ ➹➼ ?@ABC D ➽➷=➾➚E =➶➪ ➾ ➶ ➘➶ >➶F➪ ➚➹➶ BGCH
➻IBHHH
>➼F ➶ ➘➶ ➽➷=➪F➶➽➪➶➽➚➮ ➹➼ ➘➼➾ ➪➶➾J❰➼➾ ➹➼ ➽➷=➾➼FK ➶➽➚➮ ➹➼ ➘➶ ➚=➬ F➶➼➾➪F❰➽➪❰F➶ ➼➾➪F➶➪LE➚➽➶ ➹➼
>F➼K➼=➽➚➮ ➹❐➚=➽➼=➹➚➾ MMNO ➶➴P ➘➶ >F➼K➚➾➚➮ J❰➼ ➼➘ QHR ➹❐➶J❰➼➾➪ ➚➴>➷F➪ SA@AAIO QH DT ➶FF➚P➼➾➾➚= ➶
➪F➶KU➾ ➹❐❰= ➬ ➷=➾ ➹➼ >F➼➾➪➶➽➚➮ ➹➼ ➘➶ V➚>❰➪➶➽➚➮ ➹➼ W➶F➽➼➘➷=➶@
IH ➹➼ E➼=➼F ➹➼ IHIH ➘➶ Y➷➴➚➾➾➚➮ ✃➷➽➶➘ ➹➼ Z➼E ❰➚➴➼=➪ ➹➼ ➘➼➾ ➶➽➪❰➶➽➚➷=➾ >F➼K➚➾➪ ➼➾ K ➶
X➶= ➹➶➪➶
➽➷F➹➶F ❰= ➘❐➚➴>➷F➪ ➬ ➚=➶➘ ➹➼ ➘➼➾ ➶➽➪❰➶➽➚➷=➾ ➹➼ ?@QH ? D J❰➼ ➾❰>➷➾➶ ❰= ➚=➽F➼➴➼=➪ ➹➼ ?G D
F➼➾>➼➽➪ ➼ ➘❐➚➴>➷F➪ ➽➷=➾➚E =➶➪ ➚=➚➽➚➶➘➴➼=➪ ➶ ➘➶ >➶F➪ ➚➹➶@
➹➼ IHIH ➘❐➶➘➽➶➘➹➼ ➚ F➼E➚➹➷F ➹➼➘➼E ➶➪ ➹\]➚➾➼=➹➶ ➹➼ ➘❐❒❮❰=➪➶➴➼=➪ ➹➼ ^➶=F➼➾➶
X_=➶ F➹➶➪➶ ➪BB➶ ➹F➼ ➴➶F[
➼➾➷➘ > ➷K ➶F ➘\ ➶➽➽➼>➪➶➽➚➮ ➽➷➴ ➶ ➚=E FU➾ ➹➼➘ ➬ ➷=➾ ➹➼ >F➼➾➪➶➽➚➮ ➹➼ ➘➶ V➚>❰➪➶➽➚➮ ➹➼ W➶F➽➼➘➷=➶
>➼F ➶ ➘➶ Y➷=➾➼FK ➶➽➚➮ ➹➼ ➘➶ ➚=➬ F➶➼➾➪F❰➽➪❰F➶ ➼➾➪F➶➪ UE➚➽➶ ➹➼ >F➼K➼=➽➚➮ ➹❐➚=➽➼=➹➚➾ MMN@
✃\ ➶➽➽➼>➪➶➽➚➮ ➹\ ➶J❰➼➾➪ ➶❮❰➪ ➼➽➷=`➴➚➽ ➾❰>➷➾➶ ❰=➾ ➚=E F➼➾➾➷➾ ➹➼ A@QaAO IH DO J❰➼ ➾❰>➼F➼= ➼=
AaO IH D ➘➶ >F➼K➚➾➚➮@ b➾ >➼F ➶➚c ` J❰➼ ➾❐➚=➽F➼➴➼=➪➶Fd ➘➶ >➶F➪ ➚➹➶ ➼= AaO IH D @
Y➷=➽➼>➪ ➼ ➹❐➚=E FU➾ ➶➴P ➚=➽F➼➴➼=➪ ➱ aCBGQe Z ❰PK➼=➽➚➮ V➚>❰➪➶➽➚➮
M➶F➪ ➚➹➶➱ BGCH IBHHH
➶➽➚➮➱ ➾ >F➷>➷➾➶ ➚=➽F➼➴➼=➪➶F ➘➶ >➶F➪ ➚➹➶ BGCH IBHHH ➼= AaO IH D >➼F ➘❐➚=➽F➼➴➼=➪
X➹c>➘➚➽
❐➚=E F➼➾➾➷➾ ➹X➼➘ f➷=➾ ➹➼ MF➼➾➪➶➽➚➮ ➶➽➽➼>➪➶➪ @
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Signat electrònicament
per: JORGE MORA
SORIA
Data: 22/04/2020
11:02:17
Raó: Ho informo
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOAN CALMET
PIQUÉ
Data: 22/04/2020
17:19:17
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/04/2020
17:34:57
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa

SERVEI D’ACCIO I COHESIÓ SOCIAL
✱✲✳✴✵✶✷ ✸✹✸✹✹✹✹✹✺✸

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX634V35T1AC

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Suplements, crèdits extraordinaris i transferències
·
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Baixes i transferències
·

✼✽✼✾✾✿❀ ❁❀ ❂✼ ❃❁ ❄❅❂✿❆ ✿✽❁✽✿❇❈ ❜✾ ❑❅❀ ●✼❙❁✿❝ ❁● ❃❁ ❑❁●❀ ✿❂❁ ❂▲❁❱ ❋❀ ✾ ✼✽❅❍❲❄✿✽✾ ❑✼● ❙✼❏❋✼✾ ❂✼
✻
❄✼❍❱ ❁❂❅● ✼✾✽❅❃❁● ❑✼●❏❋❞ ❍❅ ▼✿ ▼❁ ✼✾✽❅❃❁ ✿ ❂✼✾ ❂✼❃ ❭❡ ❂✼ ❄❁●❢ ❍❅ ▼✿ ▼❁❋●■ ❂✼✾❑✼✾❁❯ ❣ ▲▼❁
❀ ✿❍❊ ❋❀ ✼❍ ✽❅❄❑❀ ✼ ❑✼●❲ ❏❋✼ ❃❁ ❂✼✾❑✼✾❁ ❁ ❑❁●❀ ✿● ❂✼❃ ❄✼✾ ❂▲❅✽❀ ❋❙●✼ ❆ ✿❍✾ ❁❃ ❂✼✾✼❄❙●✼ ▼✿ ❑❅❀ ✾✼● ✿
❑✼● ❀ ❁❍❀ ✾▲▼❁ ❂✼✿❝ ❁❀ ❋❍ ●❅❄❁❍✼❍❀ ❯

·
·
·
·

❜❃ ❣ ✼●◆ ✼✿ ✼✾ ◆ ✼❋●■ ❁❆ ✼✽❀ ❁❀ ❤

✐
✻

❘ ❑❃✿✽❁✽✿❅❍✾ ❁❄❙ ❂✼✽●✼❄✼❍❀ ❈
◗❁●❀ ✿❂❁❈

❘❱ ❋❀ ✾ ✼✽❅❍❲❄✿✽✾❯❚ ❥✼❏❋✼✾ ❂✼ ❄✼❍❱ ❁❂❅● ✼✾✽❅❃❁●

❨❩ ❨❬❭❭❭❵ ❦❩❩ ❭

❄❑❅●❀ ❈ ❵❩ ❯❩❩❩ ❩❩
❛
❴

Signatures

Signat electrònicament
per :MONTSERRAT
MESTRES ANGLA - DNI
39311551C (TCAT)
Data :2020.04.23
15:27:48 CEST
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: ANTONI
MASSEGU CALVERAS
Data: 24/04/2020
9:14:26
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 24/04/2020
10:28:59
Raó: Vist i plau
Lloc: Manresa

✁✂✄✂ ☎✂✆ ✝✞✟ ✠✟ ✡ ☛ ☞ ✌✍✎✏✠ ☎✑✒✓✔✕✑ ✖✗✂✘✙✚✛ ✜✙✁
✁ ✆ ✬✭ ✆
✬
✢ ✣✤ ✍✥✍ ✎✤ ✌✌ ✦ ✧✂★ ✣✤ ✍✥✍ ✎✤ ✌✥ ✔✩✪✂☛ ✫ ✂ ✂ ✪✂✮✞✙✚✂✢✯✂ ✒✰✧ ✩✌✍✠✠✎✌✌✩✔

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 29/04/2020
Pàg.

18:41:04
1

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Expedient:

T7/2020

Text explicatiu:

G

23/04/2020

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits T7/2020

Situació expedient:
G/I

Data:

Aplicació
1360 21000

Comptabilitzat
Projecte

Data comptabilització:
Agent

Tipus de modificació

23111 22799

TRASFERENCIAS
DE CREDITO
POSITIVAS

18,80 Per increment Pla prevenció
incendis PPI 2020.- T7/2020

040 +

TRASFERENCIAS
DE CREDITO
POSITIVAS

040 +

TRASFERENCIAS
DE CREDITO
POSITIVAS

40.000,00 Per atendre demanda de la
Plataforma d'Aliments.T7/2020
10.500,00 Per realitzar estudi gestió de
serveis municipals.- T7/2020

040 +

TRASFERENCIAS
DE CREDITO
POSITIVAS

041 -

TRANSFERENCIAS
DE CREDITO
NEGATIVAS

041 -

TRANSFERENCIAS
DE CREDITO
NEGATIVAS

-40.000,00 Per augmentar aplicació
23111.22799.- T7/2020

041 -

TRANSFERENCIAS
DE CREDITO
NEGATIVAS

-10.500,00 Per augmentar aplicació
9123.22706.- T7/2020

041 -

TRANSFERENCIAS
DE CREDITO
NEGATIVAS

-10.000,00 Per augmentar aplicació
9204.62600.- T7/2020

060 +

CREDITOS
GENERADOS POR
INGRESOS

020 +

AUMENTO DE LAS
PREVISIONES
INICIALES DE
INGRESOS

Ajuts econòmics.-Altres treballs
realitzats per altres empre

G

9123 22706

Suport Alcaldia Presidència Estudis i treballs tècnics

G

9204 62600

Sistemes d'informació - Equips
per a processos d'informació

G

1360 21400

Servei d'extinció d'incendis Material de transport

G

23111 48001

Ajuts economics .-Beques
menjador escolar

G

9128 22799

FEDER Manresa 2022 - Altres
treballs realitzats per altres

G

9204 20600

Sistemes d'informació - Equips
per a processos d'informació

G

1360 21000

Serveis de prevenció i extinció
d'incendis - Infraestructu

I

46138

Subv. Diba Conserv. Infraestr.
prevenció

Mod. ingressos Mod. despeses Text explicatiu

040 +

Serveis de prevenció i extinció
d'incendis - Infraestructu

G

R.F.

27/04/2020

Suma Total. . . . . . .

10.000,00 Per adquisició material
teletreball i cessio mat.
estudiants.- T/7/2020
-18,80 Per augmentar aplicació
1360.21000

3

74,20 Per increment Pla prevenció
incendis PPI 2020.- T7/2020
74,20

74,20

Majors ingressos Pla
prevenció incendis PPI 2020.T7/2020
74,20

Ajuntament de Manresa

Data obtenció 17/06/2020

09:37:29

Pàg.

1

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
T7/2020

Expedient:
Text explicatiu:

Data:

23/04/2020

Grup apunts:

Expedient de modificació de crèdits T7/2020
Comptabilitzat

Situació expedient:

Data comptabilització:

27/04/2020

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ALTES

BAIXE

50.593,00

20.518,80

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal
2.- Despeses corrents en béns i serveis
3.- Despeses Financeres
4.- Transferències Corrents

40.000,00

5.- Fons contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions Reals

10.000,00

7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

60.593,00

60.518,80

ALTES

BAIXE

PRESSUPOST D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos Directes
2.- Impostos Indirectes
3.- Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
4.- Transferències Corrents

74,20

5.- Ingressos Patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d´Inversions Reals
7.- Transferències de Capital
8.- Actius Financers
9.- Passius Financers
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

74,20

