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DECRET D’ALCALDIA – APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1GC 17/2022  
 

RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud de la tècnica de ciutadania de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 
data 29 de novembre de 2022, és necessària la incoació de l'expedient de generació 
de crèdit en l’aplicació 501 2310 22609 “Despeses diverses ciutadania” per import de 
5.564,01 euros, corresponent a la transferència pel desenvolupament de noves i 
ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere per l’exercici 2022. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 43 del Reial decret 500/1990, podran generar crèdit en 

l’estat de despeses del Pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva els 
ingressos de naturalesa no tributària derivats de les aportacions següents: 

a) aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o 
jurídiques;  

b) l’alienació de béns de l’entitat local o dels seus organismes autònoms;  
c) la prestació de serveis;  
d) el reembossament de préstecs;  
e) i, els reintegraments de pagaments indeguts. 

 
2. A tal efecte, tal i com cita l’article 44 del Reial decret 500/1990, per procedir a la 

generació de crèdit, serà requisit indispensable: 
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el 

reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació. 
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si 

bé la disponibilitat dels citats crèdits estarà condicionada a l’efectiva 
recaptació dels drets. 

c) En els supòsits de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del 
cobrament del reintegrament. 

 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de generació de crèdit 1GC 17/2022 per complir amb 
els requisits legals exigibles, en les aplicacions i imports que es determinen a 
continuació:  
 



 
 

 
 

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

501 2310 22609 Despeses diverses ciutadania 5.564,01 €    

5.564,01 €    

Concepte IMPORT

42090 5.564,01 €    

5.564,01 €    

EXPEDIENT 1GC 17/2022

Descripció 

Altres transferències corrents Estat

TOTAL

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

 
SEGON.- Encomanar a la Intervenció de Fons la pràctica dels assentaments 
necessaris per a l’execució de la present resolució. 
 
Signat electrònicament. 
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