PRP2020/574

PROPOSTA EXPEIDENT 9949/2020 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES
Fets
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden
demorar-se fins l’exercici del 2021, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal, el
tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb
baixes, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
La Comissió Informativa de Serveis Interns, amb els vots a favor dels regidors/es dels grups municipals:
PSC, PP, UAM, ECP-ECG i amb les abstencions dels regidors/es dels grups municipals: ERC,
SUMEM+JUNTS, Cs i la CUP, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’esmentat expedient 9949/2020 de modificació del pressupost mitjançant suplement de
crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 9.057,26 € de conformitat amb
la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex I.
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 9949/2020
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública per resoldre-les.
No obstant i això, la Corporació Municipal del Ple, amb el seu superior criteri, adoptarà el que cregui
més adient.
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ANNEX I:

PRESSUPOST 2020
EXPEDIENT 9949/2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE
L'AJUNTAMENT
Consignació de despeses amb crèdits en alta:

APLICACIÓ PRESS.
Org

400
400

400

NOM

CONSIGNACIÓ

PROPOSTA

CONSIGNACIÓ

ACTUAL

D'ALTA

DEFINITIVA

Prog Econom
.
.
CRÈDIT EXTRAORDINARI
341 480006
Subvenció Club Bàsquet Calafell
1
3
341 480006
Subvenció Jordi Sànchez
1
5
SUPLEMENT DE CRÈDIT
342 212000 Manteniment edificis i altres
0
0
construccions
TOTAL

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

45.895,27 €

2.957,26 €

48.852,53 €

45.895,27 €

9.057,26 €

54.952,53 €

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l’expedient
contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:

APLICACIÓ PRESS.
Org

Prog. Econom.

400
400
400

3411 4800023 Convenis esportius
3412 2210500 Productes alimentaris
3412 2260914 Turisme actius
TOTAL

4.500,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €
27.500,00 €

Francisco Javier Estepa Ocaña
Tinent d’Alcalde de Serveis Interns

Francisco Javier Estepa Ocaña

Signatura 1 de 1

16/10/2020 TINENT SERVEIS INTERNS

NOM

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e8eb6b4bcc8340d8bc6a24e8ad7ee527001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PROPOSTA
DE BAIXA
4.500,00 €
3.000,00 €
1.557,26 €
9.057,26 €

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
0,00 €
0,00 €
18.442,74 €
18.442,74 €
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