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La Tècnic Mitjà d'Intervenció que subscriu emet el següent

INFORME
I.

Antecedents:

Amb data 18 de desembre de 2018, té entrada a través de la plataforma GESTIONA
en aquesta Intervenció, expedient de modificació de crèdit per transferència nº 5/2018,
instruït pel Negociat de Gestió Pressupostària, pel qual es transfereixen crèdits entre
aplicacions pressupostàries dels capítols primer i segon per import de 562.443,28 euros.
Consten en l'expedient remès a aquesta Intervenció, entre uns altres, els següents
documents:

G

José M. Medall Esteve (2 de 2)
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
Fecha Firma: 19/12/2018
HASH: eb982f129248de68b960ad951ee7ada1

Ruta

I

•

Ordre d'incoació de l'expedient, de 18 de desembre de 2018, signada pel
Segon Tinent d'Alcalde.

•

Informe favorable de la Cap de Negociat-Adjunt de Secció de Gestió
Econòmica i el Director de l'Òrgan de Gestió Pressupostària i Comptabilitat
amb proposta de resolució, de 18 de desembre de 2018.

•

Proposta de Decret.

M

Intervenció General Municipal
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INFORME D'INTERVENCIÓ
3209/2018(5.2.1/144)Expedient Gestiona 52.378/2018
Transferència de crèdit 5/2018.
mg/JME

Nº expedient

Número: 2018-0066 Fecha: 19/12/2018

Negociat de Gestió Pressupostària

Òrgan que ho sol·licita:

INFORME INTERVENCION

M Carmen Garcia Montoliu (1 de 2)
TECNICO MEDIO FISCALIZACION
Fecha Firma: 19/12/2018
HASH: 92bd1d5f67e85b5b27d9edac5838f88b

Ajuntament de Castelló de la Plana

•

Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic dels
Funcionaris de l'Administració local amb Habilitació de caràcter Nacional,
especialment el seu article 4.

•

Articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els
quals es regulen les transferències de crèdit.

•

Articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals.

•

Article 4 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària en la
seua aplicació a les entitats locals.

•

Base 9 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'any 2018, que
regula el règim de transferències.

•

Decret de Delegació d'Alcaldia, de 6 de juliol de 2015, pel qual es delega en
el segon Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Gestió Municipal i Seguretat
Ciutadana, l'aprovació de les modificacions de crèdit competència de
l'Alcaldia.

III. Consideracions jurídiques:
A la vista dels antecedents i fonaments de drets exposat s'extrau que la present
modificació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Número: 2018-0066 Fecha: 19/12/2018

Fonaments de dret:

INFORME INTERVENCION

II.

IV. Conclusió
Per tot açò, s'emet informe favorable al forme expedient relatiu a l'expedient de
modificació de crèdits per transferència 5/2018.
A l'efecte de completar l'expedient, quan s'adopte l'acte administratiu pel qual
es resolga l'expedient referit, haurà de donar-se trasllat del mateix a aquesta
Intervenció General Municipal.
El que s'informa als efectes oportuns.
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En relació amb la Regla de la Despesa, la transferència de crèdits no dona lloc a un
augment de la despesa, i per açò no afectarà al resultat de la mateixa en el moment de la
liquidació de l'exercici 2018.

