DECRET DE L’ALCALDIA 101/2014
ANTECEDENTS
1. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació: Adequació zona esportiva
de Torregassa, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar mitjançant
compromisos ferms d’aportació;
2. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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 i l’article 43 del RD 500/90, poden generar
crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que s'estableixi
reglamentàriament, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar,
juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per la
seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reembossaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la reposició
del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril estableix que per a procedir a la generació de crèdit,
serà requisit indispensable:
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el reconeixement del dret o
l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la disponibilitat
d’aquests crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del
reintegrament.
Per tant,
RESOLC:
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos número 3/2014 per al pressupost del
present exercici, per import de 44.076,66€, atès els conceptes afectats que es relacionen a
continuació i, i remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

-

INGRESSOS:

-

DESPESES:

Sant Jaume dels Domenys, 29 de maig del 2014.

