Montserrat Freixa Costa, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió Ordinària del dia 25 de setembre de 2017, va
aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 21/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de setembre de 2017 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa i amb nous ingressos.
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

101-330-2130205

Manteniment alarma cultura

900,00 €

430,76 €

469,40 €

108-326-2130205

Manteniment alarmes
Cooperativa

350,00 €

350,00 €

0,00 €

208-920-2210302

Subministrament
combustible de calefacció
adm. gral.

900,00 €

350,00 €

550,00 €

208-920-4800001

Premis i beques

5.000,00 €

4.893,33 €

106,67 €

306-338-6230000
(Projecte:2017-2306-14-1)

Grup electrogen i prevenció
incendis nau carrossaires

32.909,56 €

32.909,56 €

0,00 €

306-459-2100000

Manteniment
infraestructures Plans
d’Ocupació

2.000,00 €

1.300,00 €

700,00 €

405-169-6090000
(Projecte:2017-2405-5-1)

WIFI obert a les places

5.000,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

405-15227800000
(Projecte:2017-2405-10)

Transferències de capital
rehabilitació elements
comuns

114.393,83 €

11.150,62 €

103.243,21 €

502-011-3100090

Interessos pòlisses de crèdit

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

502-934-3590000

Despeses financeres de
dipòsits

20.000,00 €

3.592,82 €

16.407,18 €

Total baixes de crèdits :

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

67.477,09 €
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Partida
101-330-2130201

Nom

Consignació inicial

Extintors. Cultura

163,28 €

468,28 €

70,00 €

17,97 €

87,97 €

101-3321-2240001 Assegurances.
Biblioteques

600,00 €

24,86 €

624,86 €

101-334-2240001

360,00 €

5,18 €

365,18 €

17,82 €

28,04 €

45,86 €

102-3423-2130201 Extintors. Piscina

771,60 €

208,71 €

980,31 €

106-2310-2130201 Extintors. La Carrera

165,00 €

43,37 €

208,37 €

18.389,00 €

4.128,00 €

22.517,00 €

108-3231-2270000 Neteja edifici CEIP
Vall del Ges

44.890,93 €

209,64 €

45.100,57 €

108-3232-2270000 Neteja CEIP Dr.
Fortià Solà, edifici
vell

28.894,68 €

250,69 €

29.145,37 €

108-3233-2130201 Extintors. Escola
Fortià Solà, edifici
nou

187,92 €

424,40 €

612,32 €

108-3233-2270000 Neteja CEIP Dr.
Fortià Solà, edifici
nou

51.415,53 €

81,32 €

51.496,85 €

108-3234-2130205 Alarma d’intrusió.
Escola Marta Mata

386,00 €

122,20 €

508,20 €

108-3234-2270000 Neteja edifici CEIP
Marta Mata

78.166,29 €

8.923,17 €

87.089,46 €

110-3332-2130205 Alarma d’intrusió.
Museu

508,20 €

122,68 €

630,88 €

111-3322-2130205 Alarma d’intrusió.
Arxiu

386,00 €

122,20 €

508,20 €

208-920-2130201

Extintors.
Administració
General

325,00 €

89,45 €

414,45 €

208-920-2220100

Comunicacions
postals

10.800,00 €

2.500,00 €

13.300,00 €

208-920-2240003

Assegurances.
Responsabilitat Civil

24.200,00 €

1.529,84 €

25.729,84 €

209-130-2130201

Extintors. Policia
Local

375,00 €

415,69 €

790,69 €

209-135-2130201

Extintors. Protecció
Civil

115,00 €

132,75 €

247,75 €

5.00 €

5,00 €

10,00 €

12,36 €

6,96 €

19,32 €

30.000,00 €

8.560,00 €

38.560,00 €

Assegurances
edificis cultura

102-3422-2130201 Extintors. Camp de
futbol municipal

108-323-2120000

Manteniment edificis
ensenyament
Primària

301-1521-2130201 Extintors. Oficina
d’Habitatge
301-1521-2130205 Alarma d’intrusió.
Oficina d’habitatge

Montserrat Freixa
Costa

Consignació
definitiva

305,00 €

101-3321-2130201 Extintors.
Biblioteques

301-2316-6820000 Adquisició habitatge
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301-8)
305-1720-6320000 Instal·lació
(Projecte:2017-2- foltovoltaica a La
305-2)
Cooperativa

7.000,00 €

5.090,62 €

12.090,62 €

306-459-2130201

Extintors. Nau
brigada

65,00 €

45,17 €

110,17 €

405-150-2130201

Extintors. Pla de
Barris

65,00 €

16,34 €

81,34 €

Total altes de crèdits per transferència:

33.267,53 €

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

306-241-4650000

Transferència al
Consell Comarcal
d’Osona. Treball i
formació

0,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

306-338-6500000
(Projecte:2017-2306-20)

Adequació nau
carrosses

0,00 €

32.909,56 €

32.909,56 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

34.209,56 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o
programa.
2. Es compleixen els articles 177 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 els articles 35 i 41
del Reial decret 500/1990.
3. 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 d'Economia i Hisenda, i vist el dictamen
favorable de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 21/2017, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler municipal d'anuncis. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, de les regidores i els regidors dels grups municipals de
CiU, de CUP-SP i d'Eio#FemTorelló
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i del
PSC-CP

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per ordre i
amb el vistiplau de l’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, 27 de setembre de 2017
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