Montserrat Freixa Costa, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local, reunida el dia 12 de setembre
de 2017, s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord següent:
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 19/2017, mitjançant crèdit
extraordinari, finançat amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen reductibles
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 1 de setembre de 2017 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de crèdit extraordinari 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

101-330-2200000

Material fungible d’oficina
serveis generals de cultura

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

500,00 €

121,00 €

379,00 €

fotocopiadora

435,60 €

79,86 €

355,74 €

101-3321-2150001 Manteniment equips d’oficina
biblioteca

150,00 €

101,64 €

48,36 €

101-3321-2130001 Manteniment
biblioteca

Total baixes de crèdits:

302,50 €

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

101-330-2030000

Lloguer
fotocopiadora cultura

101-3321-2030000 Lloguer
fotocopiadora
biblioteca

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

0,00 €

121,00 €

121,00 €

0,00 €

181,50 €

181,50 €

Totals altes de crèdits extraordinaris:

302,50 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses del mateix capítol i programa.
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2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleix l’article 177 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 37 del Reial
decret 500/1990.
4. Es compleix l’article 10.2 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.
És per tot això que, a proposta de la regidoria de Economia i Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 19/2017, per crèdit
extraordinari 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 per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
Torelló, 13 de setembre de 2017
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