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ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1 4/2017, PER  
SUPLEMENT DE CRÈDIT   
  
PROPOSTA: 
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 14/2017 per suplement de crèdit, finançat 
amb baixes d’altres aplicacions pressupostàries. 
 
Vista la necessitat de licitar la Tercera Fase de les obres de les Naus Burés, per tal de 
justificar la subvenció atorgada abans de la finalització de l’exercici 
 
Atès que en  l’article 177 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 s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació  per suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció (28/2017) emès en data 20 de juliol, 
 
Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de 
la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, 
es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per suplement de 
crèdit  número  14/2017, següent:  

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

  DESPESES - ALTES 

Codi 
Aplicació 

Denominació Import 
modificació  

336 63200 Rehabilitació Nau Burés – Fase 3 70.908,80 

 TOTAL 70.908,80 

 

 

  DESPESES - BAIXES 

Codi 
Aplicació 

Denominació Import 
modificació  

150 60900 Actuacions patrimoni municipal del sol -47.647,44 

1532 61901 Pla de Barris – Voreres Casc antic -23.261,36 

 TOTAL -70.908,80 
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SEGON.- Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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." 
 
 
 
 
David Bohigas i Vilalta 
Regidor delegat d’Hisenda 
 
 
 
 
 
Anglès, 20 de juliol de 2017 
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