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[FirmaDecreto] 
 
 
 
 
Vista la proposta presentada per la regidora de serveis econòmics, de data 14 de 
novembre de 2016 per tal de tramitar un expedient de modificació pressupostària per 
generació d'ingressos i  transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries amb 
la mateixa àrea de despesa. 

Vist l'informe emès per l'interventor, de data 14 de novembre de 2016, en el qual es 
manifesta que la competència per a la seva aprovació correspon a l'alcaldia. 

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 

RESOLC: 

Primer. Aprovar la modificació pressupostaria per generació de crèdit per majors 
ingressos en el pressupost de despeses amb el següent resum: 

Pressupost de despeses : 

Aplicació 
pressupostària

 Descripció 
 Crèdits 
inicials 

 Modificació 
 Crèdits 
defintius 

14.2414.14300 Retribucions personal programa garantia juvenil -                92.400,00      92.400,00      
14.2414.16000 Seguretat social personal promraga garantia juvenil -                28.600,00      28.600,00      

Total modificació pressupost despeses -                121.000,00    121.000,00    
 

Pressupost d’ingressos : 
Subconcepte 
pressupostàri

 Descripció 
 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 
definitives 

14.45150 Servei Ocupació Catalunya: Programa garantia juvenil -                121.000,00    121.000,00    

Total modificació pressupost ingressos -                121.000,00    121.000,00    
 

Segon. Aprovar la modificació pressupostaria per generació de crèdit per majors 
ingressos en el pressupost de despeses amb el següent resum: 

Pressupost de despeses : 

Aplicació 
pressupostària

 Descripció 
 Crèdits 
inicials 

 Modificació 
 Crèdits 
defintius 

80.1510.21000 Tasques d'execució subsidiària -                11.993,80      11.993,80      
Total modificació pressupost despeses -                11.993,80      11.993,80       

Pressupost d’ingressos : 
Subconcepte 
pressupostàri

 Descripció 
 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 
definitives 

21.39906 Obres a càrrec de particulars 3.000,00      11.993,80      14.993,80      
Total modificació pressupost ingressos 3.000,00      11.993,80      14.993,80       

Tercer.  Aprovar la modificació pressupostaria per transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries amb la mateixa àrea de despesa amb el següent resum: 

 

9a7406c1-ea75-4bc1-b9e2-2af2a0e8508c
Document verificable amb Codi Segur a www.ajmalgrat.cat



 

 Org.  Pro.  Eco.  Descripció  Crèdits inicials 
 

Modificacions 
de crèdit 

 Crèdits totals 
consignats 

80 1650 60900 Enllumenat avinguda dels Pins 135.000,00     37.375,00 -    97.625,00       
80 1600 21000 Conservació xarxa clavegueram 22.750,00       23.000,00     45.750,00       
80 1710 22111 Material divers serveis espais verds 19.000,00       14.375,00     33.375,00       

Total modificació 176.750,00     -                 176.750,00      
Segon. Notificar la present resolució a l'àrea de Serveis Econòmics, per al seu 
coneixement i efectes. 

 
      Davant meu 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
 
 
 
Joan Mercader i Carbó   Joan Carles Nonell i Sendrós 
Alcalde     Secretari General 
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