MEMÒRIA D’ALCALDIA
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT núm. 3/2017
Introducció
L’Ajuntament ha estat condemnat pel Tribunal de Comptes a pagar unes costes pel
procediment de les càrregues en l’adquisició de les Naus Burès de 50.088,37
Donat que el Pressupost 2017 no disposa de consignació suficient en l’aplicació
pressupostària de despeses jurídiques, cal procedir a la modificació del Pressupost,
donat, a més, que ja s’ha hagut de procedir al pagament d’aquestes costes, havent
quedat l’obligació al compte 413.
Contingut de la modificació
La modificació adient serà un suplement de crèdit al capítol 2, finançat amb romanent
líquid de tresoreria, ja que una de les aplicacions prioritàries del superàvit
pressupostari és el finançament d’aquelles obligacions de l’exercici anterior pendents
d’aplicar al pressupost, i donat que aquest procediment ja prové de l’exercici 2016, i
s’ha fet front al pagament en el present exercici, correspon aplicar al pressupost
l’esmentada despesa.
La modificació proposada s’instrumentarà en les següents aplicacions pressupostàries:
SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES
Codi aplicació
pressupostària
920 22604

Import modificació (€)

Descripció

Despeses Jurídiques

50.088,37

TOTAL

50.088,37

INGRESSOS
Codi aplicació
pressupostària
870.00

Descripció

Import modificació (€)

Romanent de tresoreria desp.grals

50.088,37

TOTAL

50.088,37

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Tramitació
El Text Refòs de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, i el Reglament
de Pressupostos, aprovat pel RD 500/1990, estableix que les modificacions
pressupostàries que són competència del Ple han de seguir la mateixa tramitació que
l’aprovació del pressupost:
-

Aprovació inicial, per majoria simple
Publicació i període d’informació pública, en el qual es podran presentar
al·legacions o reclamacions.
Aprovació definitiva

En conseqüència, es presenta a l’aprovació del Ple aquesta modificació, per tal que
segueixi la tramitació prevista per a l’aprovació del pressupost.
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