APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA CORPORACIÓ EL DIA 18
DE MAIG DE 2016

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2016. Exp. 141/2016
Vist l’expedient de modificació núm. 4 del pressupost de l’any
2016,
originat introducció de les modificacions establertes a
l’acord d’incoació de l’expedient de 18/05/2016, per permetre la
continuació
del projecte
“PROGRAMA
INCLUSIÓ “ mitjançant
l’entitat Nou Set, SCCL empresa d’inserció,
entitat sense ànim
de lucre
amb la formalització d’un conveni subvencional , i
convocar els plans d’ocupació
següents:
1 Auxiliar administratiu de suport als Serveis Locals d’Ocupació
1 Auxiliar administratiu de suport a Benestar Social i Educació
2 Agents Cívics, a temps parcial, de suport a les campanyes de
civisme
Atès que les despeses previstes no es poden ajornar i es finança
mitjançant generació de crèdit utilitzant la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona per acord de data 10 de març de
2016, dins el Programa complementari de finançament suport a la
integració social”, amb un import atorgat de 88.648,48.€.
Atès que per realitzar l’actuació Campus Ítaca mitjançant
Fundació Autònoma Solidària (FAS) , que depèn de la Universitat
Autònoma de Barcelona
, en virtut del qual participarien el
projecte
5
alumnes
que
hagin
finalitzat
els
estudis
corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori i que
consistirà en una estada diürna de nou dies als mesos de juny o
juliol al Campus de la UAB , comprometent-se l’Ajuntament a
satisfer
155 euros per alumne a l’exercici del 2016, es
necessari aprovar una trasferència de crèdit del capítol 4 al
capítol 2 .
De conformitat amb els articles, articles 179,180, 181 TRLHL i
40 a 45 RD500/90,i article 11i 12 de les Bases d’Execució del
pressupost 2016.
S’acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 4/2016,
essent executiu des del dia d'avui, que es finança
per
generació
de crèdits i trasnferècnies segons es detalla a
continuació:
MP 4/2016 GENERACIO DE
CREDITS I TRANSFERÈCNIES
GENERACIÓ DE CRÈDIT

241
241
241

RETRIB.PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PLANS OCUPACIO
QUOTES SEGURETAT SOCIAL
16000 PERSONAL FOMENT OCUPACIO
NOU SET EMPRESA INSERCIO
48001 SCCL. PROJECTE INCLUSIÓ
TOTAL
FINANÇAMENTSUBVENCIO DIPUTACIO PLA
46109 OCUPACIO
131

TRANSFERÈNCIES
TRANSFERÈNCIA NEGATIVA
SUBVENCIO ENTITATS
326 48000 ENSENYAMENT S.BAS.EXEC.PPT.
TRANSFERÈNCIA POSTIVA
ALTRES DESPESES DIVERSES
3271 22699 ENSENYAMENT

71.400,00

28.012,78

99.412,78

47.100,00

8.236,70

55.336,70

71.100,00

52.399,00
88.648,48

123.499,00

124.000,00 88.648,48

212.648,48

1.240,00

755,00

485,00

1.000,00

755,00

1.755,00

Segon.Publicar
al
Butlletí
Oficial
de
la
Província
l'estructura definitiva de per capítols de l'Estat de despeses i
ingressos
per a l'exercici de 2016 una vegada efectuada la
present modificació.

