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DECRET DE L’ALCALDIA 

Vista la proposta  formulada per la regidoria d’Acció Social per  a l’aprovació de modificació de 
crèdit núm. 6/2022 amb la modalitat de generació de crèdit.

Atès que la Junta del Consell Comarcal de l’Anoia, en sessió ordinària de data 13 de juny de de 
2022, va aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 
per un import de 8.357,89€, destinada a finançar la gestió de les activitats de cura puntual per a 
infants dels 0 als 14 anys pel període 2021-2022, d’acord amb les condicions establertes a la 
resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre.

Atès que en la mateixa Junta el Consell Comarcal autoritza i disposa aquesta despesa, per la qual 
cosa existeix un compromís ferm per part del Consell i l’Ajuntament accepta la subvenció ja que 
no ha manifestat expressament cap objecció dins el termini establert.

Valorada la necessitat de generar crèdit amb la finalitat de dotar la corresponent aplicació 
pressupostària per poder dur a terme l’actuació subvencionada, degut a què no estava prevista en 
el pressupost inicial de despeses per a l’exercici 2022.

Vist que la Intervenció ha emès informe favorable relatiu a la modificació esmentada.

En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del Pressupost vigent – 
base 13ª i  considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i els  articles 34 i 43 a 46 del 
RD500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Es per tot això que,

R E S O L C

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 6/2022 del pressupost de l’exercici 2022 que 
s’indica

- GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

Nou ingrés:

ECONÒMIC DESCRIPCIÓ CRÈDIT

46505 Subvenció prestació servei cura puntual per a nens i nenes 
0-14 anys

8.357,89

TOTAL 8.357,89
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Crèdit extraordinari finançat amb nou ingrés:

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT

231 22787 Servei cura puntual per a nens i nenes 0-14 
anys

8.357,89

TOTAL 8.357,89

Segon.- DONAR COMPTE al departament de comptabilitat per dur a terme els corresponents 
assentaments comptables, donat que l’expedient que s’aprova és ferm i executiu sense més 
tràmits.

Tercer.- COMUNICAR al Ple de la Corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària que 
es celebri, de conformitat amb allò que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre.

Quart.-  Aquesta resolució serà executiva des de la seva data de signatura.

Tanmateix l’Alcaldia-Presidència  dictarà allò que consideri més adient.

Els Hostalets de Pierola, a data de la signatura electrònica
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