Atès que el pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Òrrius en el seu estat d’ingressos es conformen, entre d’altres,
les següents previsions inicials:
APLICACIÓ

CONCEPTE

113

IBI de naturalesa urbana

115

Impost vehicles tracció mecànica
(I.V.T.M.)
Convenis subscrit en matèria d'educació: Sentencia Llar
infants

45030

PREVISIONS
INICIALS
310.000,00
60.000,00
60.000,00

Atès que l’ORGT de la Diputació de Barcelona amb seu local al Passatge General Moragues, 2 08310
d’Argentona té cedits la gestió dels dos impostos aplicacions 113 i 115 i ha facilitat la configuració dels padrons
reals d’aquests impostos amb posterioritat a la aprovació del pressupost municipal.
Vist l’informe d’intervenció de data 12 de setembre de 2019 pel qual es proposa la reducció de 102.000 euros
del pressupost municipal en el seu apartat d’ingressos, que d’un total de 1.077.400 euros suposa el 9,5% del
total. i que aquesta quantitat sigui també reduïda en el pressupost de despeses amb una declaració de no
disponibilitat de crèdits.
Per tot això, la regidora d'Hisenda proposa al Ple Municipal d’adopció dels següents
ACORDS:

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-4

Atès que el ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019 va acordar
l’aprovació del pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’any 2019. En el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona de data 12 de març de 2019 es va fer públic l’aprovació definitiva del
pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’any 2019

CVE 2019032958

Exp.168 / 2019.- Per el qual es proposa modificar el Pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Òrrius.

Data 4-10-2019

1. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 PER LA REDUCCIÓ D’INGRESSOS I DECLARACIÓ DE NO
DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el 19 de setembre de 2019, adoptà, entre d’altres, els acords
següents:

A

ANUNCIS

B

Primer: MODIFICAR el Pressupost Municipal d’ingressos en les següents quantitats i aplicacions
pressupostàries:

60.000,00

-12.000,00

48.000,00

60.000,00

-60.000,00

0,00

A

280.000,00

-102.000,00
MODIFICAR el Pressupost Municipal de despeses en les següents quantitats i aplicacions pressupostàries:
APLICACIÓ

CONCEPTE

02/920/12000

Sous funcionaris grup A1

02/920/12006

Triennis funcionaris

02/920/12100
02/920/12101

CRÈDIT INICIAL

PREVISIÓ
EXECUCIÓ
ANUAL

DECLARACIÓ NO
DISPONIBILITAT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT
TOTAL

31.155,32

27.670,54

-2.000,00

29.155,32

9.254,98

5.495,60

-2.000,00

7.254,98

Complement de destinació

23.434,32

16.016,02

-5.000,00

18.434,32

Complement específic

52.771,32

21.803,03

-20.000,00

32.771,32

02/920/13000

Retribucions bàsiques

49.971,73

45.871,31

-2.000,00

47.971,73

02/920/13002

Altres remuneracions

54.207,23

42.228,84

-5.000,00

49.207,23

02/231/16000

Seguretat social

60.000,00

55.119,76

-2.000,00

58.000,00

11.500,00

0,00

-11.500,00

0,00

18.000,00

4.434,24

-12.000,00

6.000,00

2.500,00

0,00

-2.000,00

500,00

6.000,00

598,95

-4.000,00

2.000,00

7.000,00

2.000,00

-2.000,00

5.000,00

5.000,00

1.719,91

-2.000,00

3.000,00

1.500,00

0,00

-1.000,00

500,00

6.000,00

915,03

-4.000,00

2.000,00

1.500,00

0,00

-1.000,00

500,00

5.873,55

0,00

-5.873,55

0,00

6.700,00

2.400,00

-4.000,00

2.700,00

22.700,00

332,75

-13.626,45

9.073,55

8.150,00

6.182,80

-1.000,00

7.150,00

03/920/202
06/161/210
10/164/212
08/320/212
03/920/212
03/920/22000
13/342/22199
01/920/22604
04/920/22702
02/920/22799
08/326/48
09/334/48
13/341/48

Previsió contracte de
renting per un Caixer
Xarxa serveis clavegueram
i aigua
- Cementiri Municipal
(Millores 2019)
- Escola Pública Francesc
Macià
- Casa de la Vila, Hotel
Entitats, Magatzem i altres
edificis serveis
Material d'oficina ordinari
Material esportiu
Jurídics
Informes tècnics geològics,
aluminosis etc
* Empresa de serveis:
reforç Brigada vacances
d'estiu
Premis i beques d'estudi
Àrea de Cultura: Promoció i
difusió de la
Àrea d'Esports: Promoció
activitats esportives

-102.000,00
Segon: PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona durant quinze dies hàbils
per tal que les persones interessades segons l'article 170 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, puguin presentar reclamacions.

https://bop.diba.cat

-30.000,00

Pàg. 2-4

310.000,00

CVE 2019032958

45030

PREVISIONS
CRÈDITS
TOTALS

MODIFICACIÓ

Data 4-10-2019

115

IBI de naturaleza urbana
Impost vehícles tracció mecànica
(I.V.T.M.)
Convenis suscrit en matèria
d'educació: Sentencia Llar infants

PREVISIONS
INICIALS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

113

CONCEPTE

B

APLICACIÓ

Atès que la llei preveu aquesta situació i estableix els mitjans necessaris per la seva correcció a partir dels
articles 177 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i l'article 34
i següents del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril. Vist també la previsió que en fa la Base 7 de les Bases
d’execució del pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Òrrius pel que fa a les creació de Crèdits extraordinaris.
Per tot això, la regidora d’Hisenda proposa al Ple Municipal d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: APROVAR la modificació del pressupost municipal de 2019 que es detalla continuació via crèdits
extraordinaris:
Crèdits extraordinaris: Increments de Despeses:
Aplicació
pressupostària

Concepte

06/165/63300

Reposicions a la xarxa d'enllumenat públic

09/334/62900

Cortinatge de la Sala Teatre

13/342/63900

Reposició porta poliesportiu

Import
21.000,00 €
4.540,88 €
1.211,21 €
26.752,09 €

Aquests crèdits extraordinaris es finançaran a partir de la baixa de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es consideren reduïbles sense
pertorbació del servei. En aquest cas la baixa dels següents crèdits:

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-4
CVE 2019032958

Atès que a dia d’avui la partida pressupostària destinada a millora de vies públiques dotada amb 29.000 euros
no té cap retenció de crèdit ni es preveu en aquest exercici la seva execució. I que aquesta partida finançada
en part amb la subvenció de la Diputació de Barcelona per al suport integral al desenvolupament local permet
modificar la destinació de les inversions a finançar.

Data 4-10-2019

Atès que el desplegament de l'activitat municipal comporta la necessitat d’adequar i ajustar les previsions
inicials del Pressupost de l’Ens a la realitat que, dia a dia, es va produint pel normal funcionament dels
diferents serveis municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atès que el ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019 va acordar
l’aprovació del pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’any 2019. En el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona de data 12 de març de 2019 es va fer públic l’aprovació definitiva del
pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’any 2019.

B

Exp.168 / 2019.- Per el qual es proposa modificar el Pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Òrrius.

A

2. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 I DEL SEU ANNEX D’INVERSIONS

Baixa de crèdits: Disminucions de Despeses:

Segon: MODIFICAR el corresponent Annex d’Inversions de l’exercici 2019 que afectat per la modificació
pressupostària es configuraria com segueix:

01
02
03
04
05
06

Actuació municipal
Climatització Casal Municipal Can Mestres d'Òrrius
Pla de millores de les vies públiques del municipi
Treballs de redacció de projectes tècnics i direcció
Reposicions a la xarxa d'enllumenat públic
Cortinatge de la Sala Teatre
Resposició porta poliesportiu

6.860,70
2.247,91
2.639,30
21.000,00
4.540,88
1.211,21

38.500,00
Segon.- PUBLICAR aquesta proposta al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un cop sigui aprovada
durant quinze dies hàbils per tal que les persones interessades segons l'article 170 del Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, puguin presentar reclamacions
Tercer.- CONSIDERAR la present aprovació com a definitiva si durant el període d’informació publica
esmentat no es presenta cap reclamació.

L’ALCALDE,

Firmado digitalmente

B

JORDI RULL
por JORDI RULL CLAUS DNI 37258042C (AUT)
CLAUS - DNI
2019.09.27
37258042C (AUT) Fecha:
08:53:41 +02'00'

A

Import
Pàg. 4-4

Núm.

https://bop.diba.cat

-26.752,09 €

CVE 2019032958

Projecte de pavimentació i millora de vies
publiques d'Òrrius

Import

Data 4-10-2019

04/160/619

Concepte

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aplicació
pressupostària
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