1757/2017
Àrea d'Administració i Hisenda
Departament: Hisenda
Ref.: Intervenció/GBP/cub
Assumpte: Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 13/2017, mitjançant crèdit extraordinari,
finançat amb la baixa del crèdit de partides que s’estimen reductibles

Montserrat Freixa Costa, Secretaria de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que en data 7 de juliol de 2017 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb la baixa del crèdit
de partides que s’estimen reductibles.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari no existeix, cal tramitar l’expedient de transferències
de crèdits amb subjecció a les disposicions vigents.
3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

102-3412260901

Bonificacions
24.000,00 €
tarifes
piscina
coberta
municipal

878,02 €

23.121,98 €

105-3112130000

Manteniment
desfibril·ladors

515,00 €

0,00 €

515,00 €

Total baixes de crèdits :

1.393,02 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

102-34232130201

Manteniment
extintors de
piscines
municipals

102-34232130205
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Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Diferència

0,00 €

492,06 €

492,06 €

Manteniment
0,00 €
alarma robatori de
les
piscines
mpals.

385,96 €

385,96 €

les
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105-3112270002

Cursos
formació

de 350,00 €

515,00 €

Total altes de crèdits :

865,00 €

1.393,02 €

FONAMENTS DE DRET
1. El crèdit extraordinari proposat es finança mab crèdit de la mateixa àrea i capítol
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la baixa de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 179 i 180 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 40 del Reial
decret 500/1990.
4. Es compleixen els articles 10.2 i 13.7 de les Bases d’Execució del pressupost de
l’exercici 2017, aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 19 de desembre de
2016.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten a 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 pressupost núm. 13/2017, per mitjà de
transferències de crèdit, finançat amb la baixa del crèdit de partides que s’estimen
reductibles del pressupost vigent.
Segon.- Per ser aquesta resolució executiva, la intervenció municipal l'ha de
comptabilitzar.
Ho mana i signa l'alcalde, en el lloc i la data indicats. Davant meu, la secretària, que en
dóna fe.
I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro el present certificat, per ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde de Torelló, el dia 7 de juliol de 2017.
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