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Exp: 

RE:  
 

MEMÒRIA D’ALCALDIA 

 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI núm. 2/2018 

 
 
Introducció 
 
L’ajuntament ha de subscriure el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la 

Selva per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i 

formació (Resolució TSF/2162/2017). 

El pressupost vigent no contempla cap aplicació pressupostària adient per a la imputació 

de la despesa que se’n deriva, que s’estima en 16.200€ i per tant caldrà crear-la i dotar-la 

de recursos suficients. 

Per tant, correspon la modificació del Pressupost. 

 
 
Contingut de la modificació 
 
La modificació adient serà un crèdit extraordinari al capítol 4, per transferències al Consell 

Comarcal, finançat amb majors ingressos obtinguts, no previstos al pressupost, correspo-

nents a ingressos provinents de subvencions ingressades en aquest exercici 2018 corres-

ponents a despeses corrents d’exercicis anteriors (per tant ingressos no afectats), que ja 

es troben reconegudes i pagades en exercicis anteriors.  

 

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

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI:  

DESPESES 

 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

241 46503 Conveni C. Comarcal Treball i formació 16.200,00 

 TOTAL 16.200,00 

 



2 de 2 

 

INGRESSOS 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

45081 Altres transferències de Generalitat 16.200,00 

 TOTAL 16.200,00 

 
 
 
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 pres-
supost: 
 
- 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 se-
gueixi la tramitació prevista per a l’aprovació del pressupost. 
 
 
L’ALCALDESSA, 
 
 
 
 
Astrid Desset 
 
Anglès, febrer de 2018 
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