AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2018/666

PROCEDIMENT
Expedient modificació crèdits 2/2018
MOTIVACIÓ
Donant compliment a la providència de l’Alcaldia de 28 de maig de 2018, i de conformitat
amb el que disposen els articles 177 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i les bases d’execució del
pressupost, per intervenció s’ha tramitat el corresponent expedient de generació de crèdits
per majors ingressos, nº 3/2017 del pressupost general d’aquesta Corporació per l’any
2017, aprovat pel Ple en sessió del dia 20 d’abril de 2017, prorrogades per l’any 2018
Vist l’informe d’Intervenció:
ANTECEDENTS
Pel Providència de l’Alcaldia de data 28 de maig de 2018, s’ha ordenat la incoació de l’expedient per fer
modificacions de crèdit en el marc del pressupost general vigent d’aquesta corporació.
FONAMENTS JURÍDICS
Les transferències proposades afecten diferents programes però no afecten els crèdits ampliables atorgats
en l’exercici.
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres
transferències, ja que només es permet en cas de les despeses de personal. Tampoc procedeixen de
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a resultat de transferències anteriors.
Es compleix l’article 41 del Reial decret 500/1990, allò previst a les Bases d’Execució del Pressupost 10,
11, 12, 13 i 14 i als articles 177 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el TRLHL.
Es manté l’estabilitat pressupostària, amb la comptabilització d’aquest expedient.
D’acord amb la base 13 del Pressupost, (generació de crèdit per majors ingressos), és competent l’Alcalde
per a la seva aprovació.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement aquest expedient de modificació de crèdits.
Berga 28 de maig de 2018
L’interventor Acctal.
Florenci Torrents i Gonfaus
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DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa RESOL,
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits nº 2/2018 de l’Ajuntament de Berga,
segons el següent detall:
Org.

11

3

Prog.

92002

13201

Crèdit
inicial

Augment o
disminució

Crèdits
definitius

Econ.

Nom partida

14300

CREDITS EXTRAORDINARIS
SUBSTITUCIONS, PREVISIONS ALTES I BAIES, I
ALTRES
TOTAL TRANSFERENCIES POSITIVES
TOTAL INCREMENTS

6.175,90

50.750,55
50.750,55
50.750,55

56.926,45

12101

FINANÇAMENT
BAIXES PER NO EXECUCIO
COM`LEMENT ESPÈCIFIC POLICIA LOCAL
TOTAL BAIXES PER NO EXECUCIO
TOTAL FINANÇAMENT

450.317,53

50.750,55
50.750,55
50.750,55

399.566,98

Segon.- Procedir a la publicació del resum de la modificació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Contra aquesta disposició, que és definitiva en via administrativa, s'hi pot
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a
partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que s'estimi pertinent.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell i Peipoch, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte i signa la seva documentació, d’ordre i amb
el seu vistiplau, a Berga, en el dia i hora de la signatura.
L’Alcalde,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Marc Portell i Peipoch
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