
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient  número: G0262015000151  Exp.  número  3  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici pressupostari 2015. 

Tràmit  relacionat: Expedient  número  3  de  modificacions  de  crèdits  del 
pressupost 2015.

En dates 27 i  28 de setembre de 2015, els tècnics responsables de Seguretat 
Ciutadana i Solidaritat i Cooperació, respectivament, han emès informe sobre la 
necessitat i urgència, que no pot demorar-se a l’exercici 2016, per a les despeses 
següents:

Concepte: Adquisició d’un equip de detecció de drogues
Import : 4.537,50 €
Aplicació pressupostària de despeses: 2015-120-132-623
Projecte: 201512002

Concepte: Despeses de la 3a. Quinzena de la Solidaritat, Píndoles de Cooperació 
per la Tolerància i del projecte “La guerra no és un joc ni una joguina – Bosc de les 
Oliveres”
Import: 9.178’98€
Aplicació pressupostària de despeses: 2015-232-231-22706 

Finançament: 
Crèdits negatius:
Aplicació Pressupostària despeses: 2015-120-132-624     Import 1.529,14 €
Aplicació Pressupostària despeses: 2015-120-132-22706 Import 3.008,36 €
Aplicació Pressupostària despeses: 2015-232-231-48900 Import 7.851,78 €
Aplicació Pressupostària despeses: 2015-232-231-22699 Import    927,20 €
Aplicació Pressupostària despeses: 2015-232-231-48702 Import    400,00 € 

     TOTAL    13.716,48 €

La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 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 als articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990.

A  l'expedient  s'ha  d'especificar  l’aplicació  pressupostària  concreta  que  s'ha 
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat. 

La  partida  que  es  proposa  minorar  no  han  estat  incrementada  mitjançant 
suplements o altres transferències ni han estat objecte de cap minoració, com a 
resultat de transferències anteriors.



No hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que es proposa 
minorar, que impedeixi aquesta modificació.

Es compleix l’article 41 del Reial decret 500/1990.

L’aprovació  d’aquest  expedient  és  competència  del  Ple  de  la  corporació  i  són 
d’aplicació  les  mateixes  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat 
previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost.

Vist l’informe favorable de l’interventor que consta a l’expedient.

El Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General acorda el 
següent:

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar l'expedient núm.3 de modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb baixa 
de crèdits i transferències de crèdit segons el detall:

Aplicació pressupostària de Baixa
2015-120-132-624     Import: 1.529,14 €
2015-120-132-22706 Import: 3.008,36 €
2015-232-231-48900 Import: 7.851,78 €
2015-232-231-22699 Import:    927,20 €
2015-232-231-48702 Import:    400,00 €

Aplicació pressupostària d’alta
2015-120-132-623    Import:   4.537’50€
2015-232-231-22706Import:   9.178’98€ 

SEGON.-  Exposar  al  públic aquest expedient,  durant el  termini  reglamentari  de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del  
període d’exposició pública, per a resoldre-les.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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