
 
 
 
 

 
 

OD-07 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar l’expedient 1 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos 
i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de generació de crèdits. 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 24 de gener de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 

“El 24 de gener de 2022 el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha emès l’informe que diu: 
 

EXPEDIENT: X2022000377 
 

DEPARTAMENT:  Presidència 

ASSUMPTE:  Modificació pressupost 

TIPUS DE MODIFICACIÓ: Generació de crèdit 

IMPORT MODIFICACIÓ: 3.481,72 euros 

 
ANTECEDENTS: 
 
1. El 15 de desembre de 2021, amb número de registre d’entrada E2021019356, el Consorci de 

Residus del Vallès Oriental ha comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’aportació 
3.481,72 euros. 

 
2. El detall de les aplicacions pressupostàries per a la modificació del pressupost és:  
 
PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 15100 Gratificacions ............................................................................... 3.481,72 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica ........................ 3.481,72 € 
 
Per tot això, INFORMO: 
 
Que es procedeixi a la modificació de crèdit per generació de crèdit per un import total de tres mil 
quatre-cents vuitanta-un euros amb setanta-dos cèntims (3.481,72 euros) 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del pressupost mitjançant 2022/01, per un import total de tres mil quatre-cents 

vuitanta-un euros amb setanta-dos cèntims  (3.481,72 €) d’acord amb el detall següent: 
 



 
 
 
 

 
 

PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 15100 Gratificacions ............................................................................... 3.481,72 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica ........................ 3.481,72 € 
 

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 2022.” 

 
2. El 16 de març de 2022 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 22 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 2022, 

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 1 del pressupost general d’ingressos i 

despeses de l’any 2022, en el sentit següent: 
 

PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 15100 Gratificacions .................................................................... 3.481,72 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica .............. 3.481,72 € 
 

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 

 

 
Document signat electrònicament. 
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