AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2018/307

PROCEDIMENT
Expedient d’incorporació de crèdits 1/2018
MOTIVACIÓ
Donant compliment a la providència de l’Alcaldia de 15 de març de 2018, i de conformitat amb el
que disposa l’article 182 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i les bases d’execució del pressupost, per
intervenció s’ha tramitat el corresponent expedient d’incorporació de crèdits nº 1/2018 del
pressupost general d’aquesta Corporació per l’any 2017, aprovat pel Ple en sessió del dia 20
d’abril de 2017, prorrogat per l’any 2018
Vist l’informe d’Intervenció:
ANTECEDENTS
Pel Providència de l’Alcaldia de data 15 de març de 2018, s’ha ordenat la incoació de l’expedient per fer
incorporacions de crèdit en el marc del pressupost general vigent d’aquesta corporació.
FONAMENTS JURÍDICS
Les incorporacions proposades afecten a despeses d’inversions, amb finançament afectat, que no es van poder
portar a terme en l’exercici 2017.
Es compleix l’article 47 del Reial decret 500/1990, allò previst a les Bases d’Execució del Pressupost i a l’article
182 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLHL.
Es manté l’estabilitat pressupostària, amb la comptabilització d’aquest expedient ja que són despeses amb
finançament afectat.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement aquest expedient de modificació de crèdits.
Berga 15 de març de 2018
L’interventor Acctal.
Florenci Torrents i Gonfaus

DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa RESOL,
Primer.- Aprovar l’expedient d’incorporació de crèdits 1/2018 de l’Ajuntament de Berga, segons
el següent detall:
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CPISR-1 C
Florenci Torrents
i Gonfaus

CPISR-1 C
Merce Noguera
Armengol

CPISR-1 C Marc
Portell i Peipoch

CPISR-1 C
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Crèdit
inicial

Nom partida

Augment o
disminució

Crèdits
definitius

Org.

Prog.

Econ.

06

32401

61900

URBANITZACIO SES SERRA DE NOET

0,00

370.000,00

370.000,00

16

34211

21200

CONSTRUCCIO DE BANY CONVENT SANT PRANCESC

0,00

54.921,77

54.921,77

14

15312

61900

MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES PARCS INFANTILS

0,00

14.515,16

14.515,16

0,00

439.436,93

439.436,93

0,00

439.436,93

439.436,93

0,00

439.436,93 439.436,93

INCORPORACIO DE CRÈDITS

TOTAL TRANSFERENCIES POSITIVES
FINANÇAMENT
MAJORS INGRESSOS
76101

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DIPUTACIÓ
TOTAL MAJORS INGRESSOS
TOTAL FINANÇAMENT

488.210,00

Segon.- “Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Alcaldia (o en el seu cas Ple) d’aquesta Corporació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar
des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des
del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de
nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini
màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per
interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant,
no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició.”
Fiscalització de la Intervenció Municipal, Intervingut i conforme:
L’interventor acctal.
Florenci Torrents Gonfaus

La tresorera
Mercè Noguera i Armengol

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell i Peipoch, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa, Montserrat
Venturós Villalba dicta aquest acte i signa la seva documentació, d’ordre i amb el seu vistiplau, a
Berga, en el dia i hora de la signatura.
L’Alcalde,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Marc Portell i Peipoch
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