MEMÒRIA D’ALCALDIA
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT núm. 7/2017
Introducció
Vista la necessitat d’incrementar l’aportació municipal per increment del pressupost de
l’Hotel d’Entitats, dins del Pla de Barris, respecte el que s’havia dotat inicialment, i
donat que el Pressupost definitiu 2017, encara que disposa de partides per a aquests
conceptes, però amb dotació insuficient, caldrà incrementar-la. Per tant, correspon la
modificació del Pressupost, i en concret un suplement de crèdit.
D’altra banda, en el projecte final, la pavimentació del C/ Molí, també dins del Pla de
Barris, pot ser reduïda l’aportació municipal, en haver-se aprovat un import inferior.

Contingut de la modificació
La modificació adient serà un suplement de crèdit al capítol 6, amb baixa parcial d’una
altra aplicació, també del capítol 6, i s’instrumentarà en les següents aplicacions
pressupostàries:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
DESPESES

- ALTES

Codi
Aplicació

Denominació

Import
modificació

933 63200

Hotel d’Entitats

13.187,24

TOTAL

13.187,24

DESPESES - BAIXES
Codi
Aplicació

Denominació

Import
modificació

1532 60900

Pavimentació C/ Molí

-13.187,24

TOTAL

-13.187,24
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Tramitació
El Text Refós 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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