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MEMÒRIA D’ALCALDIA 

 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT núm. 4/2017 

 
 
Introducció 

S’ha concorregut a dues subvencions per a l’Ampliació de l’Espai del Museu Burès, 

per al qual s’ha aconseguit un total de 138.489,51€ en subvencions, de la Generalitat i 

la Diputació. Com sigui que el total de la memòria valorada és de 219.842,41€ i 

l’Ajuntament només disposa de 50.000€ en el Pressupost vigent per dur a terme 

aquesta actuació, és necessari incrementar aquesta despesa, fins arribar als 

81.352,99€ per al total finançament, donat que el projecte s’ha d’adjudicar dins 

d’aquest exercici i caldrà tenir consignació pressupostària suficient per a la seva 

licitació.  

Donat que el Pressupost 2017 no preveu la dotació suficient, caldrà suplementar-lo. 

Per tant, correspon la modificació del Pressupost. 

 
 
Contingut de la modificació 
 
La modificació adient serà un suplement de crèdit al capítol 6, finançat amb majors 

ingressos obtinguts, no previstos al pressupost, corresponents a ingressos provinents 

de subvencions FEDER de projectes ja executats i totalment liquidats.  

La modificació proposada s’instrumentarà en les següents aplicacions pressupostàries: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT:  

DESPESES 

 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

336 63200 Ampliació espai Museu Burés 31.352,99 

 TOTAL 31.352,99 

 

INGRESSOS 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

79700 Altres transferències Fons Europeu 31.352,99 

 TOTAL 31.352,99 
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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. 
 
 
L’ALCALDESSA, 
 
 
 
 
Astrid Desset 
 
Anglès, 21 de març de 2017 
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