2170/2017
Àrea d'Administració i Hisenda
Departament: Hisenda
Ref.: Intervenció/GBP/cub
Assumpte: Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 18/2017, mitjançant transferència de crèdit,
finançat amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen reductibles

Montserrat Freixa Costa, Secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que en data 5 de setembre de 2017 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 1 de setembre de 2017, s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de transferència de crèdit que cal finançar amb la baixa del crèdit de partides
del mateix capítol i àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits
baixa

en Consignació
definitiva

102-342Maquinària,
6230000
instal·lacions i utillatge.
(Projecte:2017- Esports
4-102-1-1)

7.035,00 €

249,24 €

6.785,76 €

102-342Millora
instal·lacions
6320001
esportives
(Projecte:20174-102-2-1)

3.000,00 €

335,12 €

2.664,88 €

Total baixes de crèdits :

584,36 €

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació
inicial

102-3426250000
(Projecte:20172-102-1-1)

Mobiliari i estris.
Esports

Crèdits en alta

3.368,00 €

Total altes de crèdits:

584,36 €

Consignació
definitiva
3.952,36 €

584,36 €
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1. Les transferències proposades fan referència a despeses del mateix capítol i programa.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleix l’article 179 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 compleix l’article 13.2 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 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 núm. 18/2017, per transfrència de
crèdit, finançat amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen reductibles del pressupost
de l’Ajuntament.
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 5 de setembre de 2017.
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