1398/2017
Àrea d'Administració i Hisenda
Departament: Hisenda
Ref.: Intervenció/GBP/cub
Assumpte: Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 7/2017, per amplicació de crèdits per
ingressos

Montserrat Freixa Costa, Secretaria de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que en data
continuació:

1 de juny de 2017 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a

ANTECEDENTS
1. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost aprovat per a l’exercici 2017 pel Ple de l’Ajuntament de 19 de
desembre de 2016, és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació mitjançant
ampliació de crèdits amb subjecció a les disposicions vigents, de comformitat amb el decret
de l’alcaldia de data 29 de maig de 2017.
2. S'han examinat els ingressos de la partida 101-31901, de l'esmentat pressupost, que són
susceptibles d'ampliar el crèdit de la partida 101-3331-2279902, i s’ha proposat la següent
modificació:
Ingressos afectats recaptats:
Partida inicial
101-31901

Nom

Consignació
inicial

Taxa venda
d'entrades "a
taquillatge"

Proposta d'alta

2.646,90 €

913,12 €

Total altes d'ingressos: ...............................................

Consignació
definitiva
3.560,02 €

913,12 €

Credit ampliable afectat:
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

101-33312279902

Treballs realitzats
per altres empreses
"a taquillatge"

Proposta d’alta

2.652,90 €

Total altes de crèdits: ..............................................

913,12 €

Consignació
definitiva
3.566,02 €

913,12 €

FONAMENTS DE DRET
1. L'article 178 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 39 del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos, determinen
que tenen la condició d’ampliables els crèdits que figurin a les bases d’execució del
pressupost de manera taxativa i degudament explicitats, i, en virtut d’això, se’n pot
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incrementar la quantia, amb el compliment previ dels requisits exigits per via
reglamentària, en funció de l’efectivitat dels recursos afectats.
2. L'article 12.1 de les Bases d'execució del pressupost estableix quines partides de
despeses tindran la consideració d'ampliables i el seu finançament amb recursos
expressament afectats.
3. L'article 12.2 de les Bases d'execució del pressupost determina que els expedients
d'ampliació de crèdit s'autoritzaran per Decret de l'Alcaldia.
4. La Intervenció municipal ha emès el seu informe que consta en l'expedient.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 7/2017 mitjançant
l'ampliació de crèdit finançat amb nous ingressos, del pressupost vigent, per un import de
913,12 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es tramiti d'acord
amb les bases d'execució del pressupost.
Segon.- Per ser aquest acord executiu, la Intervenció municipal l’ha de comptabilitzar.
I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro el present certificat, per ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde de Torelló, el dia 1 de juny de 2017.
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