
DECRET

Assumpte

Exp. 4/2021 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
mitjançant transferència i generació de crèdit

Relació de fets

A data d’avui, la partida pressupostària destinada a l’obra de l’Institut Escola 2ª fase té 
un crèdit disponible de 3.389.200,75€. La licitació que s’està preparant ascendeix 
aproximadament a 3.490.000€. 
Per altra banda, de l’estat d’execució del capítol I de despeses de personal a data 
d’avui podria existir un sobrant de crèdit al voltant de 100.000€.
Per tot l’anterior es proposa transferir crèdit del capítol I a la partida d’inversió de l’obra 
de l’Institut Escola.

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, en data 20 de maig de 2021, va notificar a l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar la resolució en la que s’informa de l’atorgament d’una subvenció
de 3.000,00€ per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques.

L’expedient ha estat informat per la Secretaria-Interventora.

Fonaments de dret
1. Articles 179, 180 i 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

(RDLeg. 2/2004, de 5 de març). 
2. Articles 40, 41, 42, 43 i 44 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril. 
3. Articles 12  i 13 de les bases d’execució vigents.

Resolc:

PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària per transferència de crèdit següent:

Augment de crèdit:

Partida 
pressupostària

Descripció Saldo Augment Saldo final

41 32200 
6220000

Ampliació escola Sant Pau 2ª 
fase 

3.400.000 100.000 3.500.0
00



Finançament: disminució de crèdit:

Partida
pressupostària

Descripció Saldo Disminució Saldo 
final

70 32300 1300300 Retr. Complementàries 
laborals llar d’infants

191.294,70 -100.000 91.294,70

SEGON.- Aprovar la modificació pressupostària per generació de crèdit següent:

Generació de crèdit a la partida:

Partida Descripció Import
31 33210 6290000 Llibres biblioteca 3.000,00€

Finançament:

Concepte d’ingrés Descripció Import
70 76103 Diputació: libres i diaris biblioteca 3.000,00€

Sant Pol de Mar, a data de signatura

L’alcalde,

Albert Zanca i Brossa
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