
 

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Modificació de pressupost número 5/2019 per generació d’ingressos.

Vist l'expedient tramitat per a modificar crèdits per generació d'ingressos derivats de 
liquidacions  de  quotes  urbanístiques  en  relació  a  l’execució  de  la  cooperació 
urbanística PAU-10 Valldeneu-2 (fase de gestió 1), per un import de 44.044,00 euros.

Fonaments de dret

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15/04/2019, va acordar iniciar 
l’expedient de reparcel.lació per al desenvolupament de l’actuació urbanística número 
10 “Valldeneu-2”, mitjançant el sistema de reparcel.lació per modalitat de cooperació, i 
va determinar que, de forma indicativa i aproximada, el cost per a la realització de la  
fase de gestió -1, definida en l’informe emès pels Serveis Tècnics en data 10 de gener 
de 2019, és de 44.044,00 euros (iva inclòs).

Considerant  el  disposat  a  l'article  181 del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  pel  qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 43 a 45 
del Reial Decret 500/90 i l’article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost vigents.

Donat  que les quotes urbanístiques no  tenen naturalesa tributària  (Sentencia  Sala 
Tercera del Tribunal suprem d’11 de juliol de 2007), existint una evident correlació amb 
les despeses a generar.

En ús de l’atribució que assenyala l’article 21 de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local.

Vist l’informe d’intervenció al respecte.

Resolc:

Primer.-  Aprovar  l'expedient  de  modificació  de  pressupost  número  5/2019,  per 
generació d’ingressos, amb el següent detall:

ESTAT D’INGRESSOS

CODIG PTO.CODIG PTO. TITOLTITOL PREVISS.PREVISS.  
INICIALINICIAL

IMPORTIMPORT  
MODIFIC.MODIFIC.

TOTALTOTAL  
PRESS.PRESS.

397.01397.01 Quotes  urbanístiquesQuotes  urbanístiques  
execució  del  PAU-10execució  del  PAU-10  
Valldeneu-2 (fase de gestióValldeneu-2 (fase de gestió  
1).1).

00

44.044,0044.044,00

44.044,00

TOTAL  INGRESSOSTOTAL INGRESSOS  
MODIFICATS MODIFICATS 44.044,0044.044,00

 



 

ESTAT DE DESPESES

PARTIDAPARTIDA
PRESSUP.PRESSUP.

TITOLTITOL CREDITCREDIT  
INICIALINICIAL

CREDITCREDIT  
GENERATGENERAT

TOTALTOTAL  
CREDITCREDIT

151.601.19151.601.19 Cooperació  urbanísticaCooperació  urbanística  
PAU-10  Valldeneu-2  (fasePAU-10  Valldeneu-2  (fase  
de gestió 1)de gestió 1)

00 44.044,0044.044,00 44.044,0044.044,00

TOTAL  CREDITSTOTAL  CREDITS  
GENERATS  IGUALGENERATS  IGUAL  
ALS INGRESSOSALS INGRESSOS 44.044,0044.044,00

Segon.- Disposar que l'expedient que s'aprova és ferm i executiu sense més tràmits, 
per  la  qual  cosa s'haurà  d'introduir  a  la  comptabilitat  de  la  Corporació  els  ajustos 
derivats del mateix.

Cabrils, 23 de maig de 2019.

L’alcaldessa, En dono fe,
La secretària

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos.
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