
 
 
 
 

 
 

OD-21 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar l’expedient 32 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de 
crèdits 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de novembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“ 
1. El 21 de novembre de 2021 la senyora Gemma Brunet Ferrer, Consellera de Personal I Hisenda, ha 

emès l’informe que diu: 
 

RELACIÓ DE FETS: 
 
1. El 19  de novembre de 2021 el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental amb número de registre 

d’entrada E2021017851 ha comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental en la seva liquidació 
provisional un augment en l’apartat que es detalla i la voluntat de que es gratifiqui a les persones que es 
detallen: 
 
4. Les persones que presten els assessoraments i assistències en virtut del conveni de cooperació entre 
el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
formalitzat el 22 d’octubre de 2021, que es detallen a continuació, durant el període comprès entre 
l’1.1.2021 i el 31.08.2021, han mostrat una major dedicació i disponibilitat que ha donat lloc a la realització 
d’hores fora de la jornada laboral, que s’han de retribuir d’acord amb el detall següent: 
 

Nom Gratificació Seg Social 

SCE 3.400,00 € 581.92 € 

HIR 1.700,00 € 264,16 € 

JCS 1.700,00 €  

OFP 1.700,00 €  

NCP 1.700,00 €  

 10.200,00 € 846,08€ 

Total 11.046,08 € 

 
Per tot això INFORMO: 
 
Que es modifiqui el pressupost de despeses ingressos mitjançant expedient de generació de crèdit 
per un import total d’onze mil quaranta-sis euros amb vuit cèntims  ( 11.046,08 €). 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 



 
 
 
 

 
 

1. Modificar el pressupost de despeses i ingressos mitjançat expedient de generació de crèdit per un 
import total d’onze mil quaranta-sis euros amb vuit cèntims  ( 11.046,08 €) a càrrec de les aplicacions 
que es detallen: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES  
90 92000 15100 Gratificacions  .............................................................................. 7.452,86 €  
90 92000 15000 Productivitat ................................................................................. 3.593.22 € 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
90 46704 CGRVO Aportació conveni assistència secretaria/tic/intervenció .......... 9.346,08 € 
90 46707 CGRVO assistència  RR.HH .................................................................. 1.700,00 € 
 

2. 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 2021.” 

 
2. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 43 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 la generació de crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 2021, 

relatiu a la tramitació dels expedients de generacions de crèdit. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits número 32 del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’any 2021, en el sentit següent: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES  
90 92000 15100 Gratificacions  .............................................................................. 7.452,86 €  
90 92000 15000 Productivitat ................................................................................. 3.593.22 € 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
90 46704 CGRVO Aportació conveni assistència secretaria/tic/intervenció .......... 9.346,08 € 
90 46707 CGRVO assistència  RR.HH .................................................................. 1.700,00 € 

 
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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