
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE L’ÀREA DE PERSONAL I HISEND 
Ple, 27 de gener de 2021 
 
 
Aprovar l’expedient 4 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos 
i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 

 
 

Intervenció 
EXP: X2021000680 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 27 de gener de 2021, la senyora Esperança Colom Canal, interventora, ha emès 
l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de gener de 2021 el senyor  Jordi Manils Tavio - (SIG) (CONSELLER DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA), ha signat la proposta de modificació del pressupost número 2021/04 que diu:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Decret de presidència 2020PRES00465 de 5 de novembre de 2020 va aprovar acceptar 

la subvenció de 348.421,70 euros per a la realització del programa Treball i Formació 
convocatòria extraordinària 2020 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, atorgada per 
Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya següent 
(X202000477):  
 
a)Línia COVID:   174.210,84 € 
b) Línia PANP-COVID:   174.210,84 € 
TOTAL:    348.421,70 € 
 

2. Un cop passat el procés de selecció (X2020009932) es va procedir a la contractació del 
personal de forma escalonada entre novembre i desembre. de 2020 per dur a terme 
programa Treball i Formació convocatòria extraordinària 2020.  
 

3. El 18 de desembre de 2020 es va contractar a 3 persones i el 21 de desembre a  6 
persones més produint-se una errada en l’inici del contracte. 
 

4. En posterioritat es va comunicar una errada en l’inici del contracte i atès que s’està 
negociant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya a l’hora que també s’està intentant 
trobar vies alternatives de finançament, s’ha considerat socialment no necessari no 
rescindir aquests contractes de treball fins que hi hagi una via de finançament. 
 

5. El cost del personal extret de la nòmina del mes de gener és de 13.898,97 euros i la 
previsió de 3 mesos és de 41.696,91 euros. 

 
CODI TREBALLADOR 316 317 318 319 320 321 322 323 324 1 MES 3 MESOS 

(00111) 009 LOCOMOCIÓ 
      

3,85 
  

3,85 11,55 
(00111) 068 SOU MES 1.000,00 566,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.566,67 25.700,01 
(00111) 069 PRORR PAG 166,67 94,45 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 1.427,81 4.283,43 
(00111) 300 COMPL. IT 

 
126,38 

       
126,38 379,14 

(00111) 593 INDEMNIZ 
         

0,00 0,00 
(00111) 844 ACCIDENTE 

 
379,17 

       
379,17 1.137,51 

            TOTAL DEVENGOS 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.170,52 1.166,67 1.166,67 10.503,88 31.511,64 
(00111) 042 REG MES 

         
0,00 0,00 

(00111) 610 EMB.SALAR. 
     

65,00 
   

65,00 195,00 
(00111) 762 RETEN.IRPF 

         
0,00 0,00 

(00111) 838 DTO.C.COM 54,83 53,01 54,83 54,83 54,83 54,83 54,83 54,83 54,83 491,65 1.474,95 



 
 
 
 

 
 

(00111) 840 DTO.ACC. 19,83 19,17 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 177,81 533,43 
(00111) 862 RETEN.IRPF 105,00 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 291,64 874,92 
            TOTAL RETENCION 179,66 95,51 97,99 97,99 97,99 162,99 97,99 97,99 97,99 1.026,10 3.078,30 
            TOTAL LIQUIDO 987,01 1.071,16 1.068,68 1.068,68 1.068,68 1.003,68 1.072,53 1.068,68 1.068,68 9.477,78 28.433,34 
            COSTE S.S. EMPR. 362,83 350,74 362,83 362,83 362,83 362,83 362,83 362,83 362,83 3.253,38 9.760,14 
            COSTE H.E. EMPR. 

        
0,00 0,00 

            COSTE ACC. EMPR. 17,50 16,92 17,50 78,16 78,16 78,16 78,16 78,16 78,16 520,88 1.562,64 
            PRESTACIONES 

 
379,17 

       
379,17 1.137,51 

            TOTAL COSTE S.S. 380,33 -11,51 380,33 440,99 440,99 440,99 440,99 440,99 440,99 3.395,09 10.185,27 
            TOTAL 1.547,00 1.155,16 1.547,00 1.607,66 1.607,66 1.607,66 1.611,51 1.607,66 1.607,66 13.898,97 41.696,91 

 
6. En el pressupost inicial del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 2021 aprovat 

pel Ple de 16 desembre de 2020 i consta l’aplicació pressupostària 90 92000 50000 Fons 
de contingència per contingències generals per un import total de 109.326,12 € i a data 
d’avui el crèdit no ha variat. 

 
7. Davant la necessitat d'atendre les despeses detallades, es precisa efectuar una 

modificació del pressupost de despeses i ingressos de 2021 per transferències de crèdit 
entre aplicacions per un import total de 41.696,91 euros a càrrec de les aplicacions que es 
detallen i Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i a la Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització 
i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost de l’Exercici 2020 
 
Disminució pressupost de despeses 
90 92000 5000 Fons contingència per contingències generals .............................  41.696,91 
Increment pressupost d’ingressos 
41 24100 13100 TRFOE COVID 2020: Retribucions   ..........................................  31.511,64 
41 24100 16000 TRFOE COVID 2020: Seguretat Social  ....................................  10.185,27” 
 

D' acord amb aquesta proposta, i en virtut de les facultats  previstes a l’apartat a l’art. 4.1.b).3  del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,  
 
 
INFORMO 

 
Primer. Reial Decret Leg. 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

1. Reial Decret  500/1990, de 20 d' abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol 
sisè del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local. 

2. Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària. 

3. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament  de 
desenvolupament d'aquesta llei, en la seva aplicació a les entitats locals  (Reglament).  

4. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el  Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat Pressupostària 
(articles 54.7 i 146.1). 

5. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon. l’ establert en l’article 40.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la transferència de 
crèdits és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la que, sense alterar la 
quantia total del mateix, s’imputa l’ import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 
Les transferències de crèdits de qualsevol classe, en virtut de l’establert en l’article 161 de la Llei 
39/1988 i en l’article 41 del Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el capítol I, del títol VI, 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, estaran subjectes a les 
següents limitacions: 
 



 
 
 
 

 
 

1. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
2. No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 

transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

3. No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat 
objecto de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit a les que fan referència els 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de crèdits 
modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
 
Tercer. De conformitat amb l' establert a l' apartat tercer de l' article 40  del Reial decret 500/90   l' 
aprovació de transferències de crèdit entre diferents grups de funció serà competència del Ple de 
la Corporació   excepte  quan afectin  a crèdits de personal. 

 
Quart. Les entitats locals estan sotmeses al compliment del principi d’estabilitat pressupostària en 
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos prevista a l’article 165 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL. 
 
Així es reitera a l’article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera : 
 
1. «1. L'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les 
despeses o ingressos de les administracions públiques i altres entitats que formen part de el sector 
públic se sotmetrà a el principi d'estabilitat pressupostària. 2. 4. Les corporacions locals han de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. " 3. A l'article 16 de Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, paper qual s'aprova el Reglament de desenvolupament  de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, és regulin els modificacions 
pressupostàries que han de donar Compliment a l'Estabilitat Pressupostària. 4. L'interventor local 
detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de les dades 
dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat 
Nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. "  
 
En el supòsit de la transferència de crèdit l’estabilitat pressupostària no es veu alterada, ja que es 
traspassa la despesa d’un capítol a un altre mantenint l’equilibri. 
 
La IGAE a través de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local afirma que La 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa no 
és requisit previ i necessari per l’aprovació dels expedients de modificació pressupostària atenent 
a les normes exclusivament pressupostàries, sense perjudici de l’actualització trimestral a que es 
refereix la ordre HAP/2105/2012 i les mesures que es poguessin adoptar com a conseqüència de 
la seva avaluació i que estan regulades en la Llei Orgànica 2/2012, els càlculs pertinents es 
realitzaran amb posterioritat una vegada s’enviï l’ esmentada documentació trimestral al ministeri 
d’ hisenda  a traves de la plataforma virtual,  
 
 
IV. CONCLUSIONS. 
 

 Pel que respecte als contingut de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit  per 
transferència entre partides del mateix programa, la proposta  es ajustada  a la normativa que 
resulta aplicable. 

 En el supòsit de transferència de crèdit la estabilitat pressupostaria no es veu alterada ja que 
suposa el traspàs d´uns crèdits a altres sense que s´incrementin les dotacions 
pressupostaries.  

 Si be  la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa no és requisit previ i necessari per l’aprovació dels expedients de modificació 
pressupostària atenent a les normes exclusivament pressupostàries, sense perjudici de 
l’actualització trimestral a que es refereix la ordre HAP/2105/2012 i les mesures que es 



 
 
 
 

 
 

poguessin adoptar com a conseqüència de la seva avaluació i que estan regulades en la Llei 
Orgànica 2/2012, aquesta verificació tindrà lloc en el tràmit  de tramesa de la informació 
trimestral al MINHAP en els termes de les previsions establertes al l´ordre HAP/2105/2012. 

 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a les transferències 
de crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2021, aprovades en sessió plenària de 16 de desembre de 2020, relatiu a la 
tramitació dels expedients de transferències de crèdits. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 4 del pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent: 
 
Disminució pressupost de despeses 
90 92000 5000 Fons contingència per contingències generals .....................  41.696,91 
Increment pressupost d’ingressos 
41 24100 13100 TRFOE COVID 2020: Retribucions   ...................................  31.511,64 
41 24100 16000 TRFOE COVID 2020: Seguretat Social ..............................  10.185,27 
 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost. 

 
Document signat electrònicament. 
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