APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA 30 DE MAIG DE 2016
MODIFICACIÓ
DE
PRESSUPOST
5/2016.
SUPLEMENTS
EXTRAORDINARIS FINANÇATS PER BAIXES . 142/2016

I

CRÈDITS

Vist l’expedient de modificació núm. 6 del pressupost de l’any
2016, a petició de l’Alcaldia justificada en els termes següents
Vistes la
petició de la regidora Sra. Filomena Martínez Bravo
Regidora d’Atenció a les Persones:
Atès de la partida pressupostària 920.22110 MATERIAL DE NETEJA,
amb un pressupost inicial de 1000,00 euros, i no existint
consignació suficient a l’aplicació pressupostària de l’exercici
2016, per la compra de material de neteja per les instal·lacions
del Casal dels Avis dels Monjos, sent necessari un increment de
2.500 euros.
Es demana a l’Alcaldia que sigui instruït el corresponent
expedient de generació de crèdit, amb el traspàs per import de
2.500 euros de la partida pressupostària 33731.22700 NETEJA I
VIGILÀNCIA DEPENDÈNCIES DEL CASAL DELS AVIS, a la partida
pressupostària 920.22110 MATERIAL DE NETEJA.
Vista la petició de la regidora Sra. Esther Marmaneu Domingo
Regidora de Cultura:
Atès de la partida pressupostària 334.48000 SUBVENCIÓ A ENTITATS
CULTURA, amb un pressupost inicial de 1.250,00 euros, i no
existint consignació suficient a l’aplicació pressupostària de
l’exercici 2016, per les següents subvencions d’aniversaris a
entitats culturals:
- COORDINADORA DE BALLS FOLKLÒRICS (25è. Aniversari dels
Xanquers i 35è. Aniversari del Ball de Bastons), subvenció
per import de 625,00 euros.
- BALL DE DIABLES DE LA RÀPITA, subvenció pel 35è. Aniversari
de l’Entitat, per import de 375,00 euros.
- BALL DE GEGANTS DE LA RÀPITA, subvenció pel 5è. Aniversari
del Ball de Gegantons de la Ràpita, per import de 250,00
euros.
Es demana a l’Alcaldia que sigui instruït el corresponent
expedient de generació de crèdit, amb la disposició de la despesa
de les esmentades subvencions per import de 1.250,00 euros,
aplicades a la partida pressupostària 334.48000 SUBVENCIÓ A
ENTITATS CULTURA.
Atesa la necessitat de regularitzar les assignacions que reben
els grups municipals, consignades actualment a l’aplicació

pressupostària que s’indica i que han de passar al capítol 4,
creant una nova subdivisió a l‘aplicació pressupostària que es
detalla :
actual

912

23302

INDEMNITZACIONS ASSIGNACIONS A PARTITS
POLITICS

9.851,04

48000

SUBVENCIONS

9.851,04

nova
912

A GRUPS POLITICS MUNICIPALS

Entenent que s’hauran d’aplicar a l’aplicació del capítol 4 els
pagaments a compte
que s’han efectuat
des de l’inici de
l’exercici.

Vista la petició e la regidora Sra. Filomena Martínez Bravo
Regidora d’Atenció a les Persones:
Des de l’Equip de Serveis Socials Bàsics de Santa Margarida i els
Monjos, al mes de desembre de 2015 es va inicIar el Servei de
Teràpia familiar i Atenció Psicològia Infantil.
Ambdós projectes es van plantejar quan des de diferents àmbits
(Serveis socials, escola, institut, … ) es va detectar que hi ha
infants amb dificultats psicològiques i aquestes afecten al bon
desenvolupament evolutiu del nen/a.
Els Serveis ofereixen un suport emocional a infants i a les seves
famílies. La psicóloga dona servei un dia a la setmana durant 4
hores, i actualment es disposa de llista d’espera de més casos.
Pel que es proposa de l’Equip de Serveis Socials la continuïtat
dels Serveis de Teràpia Familiar i Atenció Psicològica Infantil.
Atès de la partida pressupostària 2311.48000 Subvenció a famílies
assistència social, amb un pressupost inicial de 30.000,00 euros,
i no existint consignació suficient a l’aplicació pressupostària
de l’exercici 2016, pel pagament dels projectes dels Serveis de
Teràpia Familiar i Atenció Piscològica infantil per l’import de
6.000 euros.
Es demana a l’Alcaldia que sigui instruït el corresponent
expedient de generació de crèdit, amb la disposició de la despesa
per l’aportació de 6.000 euros, aplicades a la partida
pressupostària 2311.22799 Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals.

Per resolució d’Alcaldia es
l’expedient de transferències
pressupostàries.

va estimar
i/o baixes

procedent tramitar
entre aplicacions

La modificació de crèdits proposada consistent en crèdit
extraordinari i suplements de crèdit
compleix amb el que
s'estableix als articles articles 177 TRLHL i 35 a 37, i 38 del
RD 500/1990
i articles 8 i 9
de les Bases d’Execució del
pressupost 2016.
La Comissió Informativa General proposa al ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de
crèdits 5/2016, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
del Pressupost de Despeses, finançat per baixes que es detalla a
continuació:

334

48001

334

48014

334

48013

334

48000

912

48000

912

23302

920

22110

33731 22700

2311

22799

2311

48000

MP 5/2016 SUPLEMENTS I
CREDITS EXTRAORDINARIS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
SUBVENCIO COOR.BALLS
FOLKLORICS MONJOS
SUBVENCIO DIABLES DE LA
RAPITA
SUBVENCIO GEGANTS RAPITA I
APLEC ANUAL
FINANÇAMENT - BAIXES
SUBVENCIO A ENTITATS CULTURA
S.BAS.EXEC.PPT
CREDIT EXTRAORDINARI
SUBVENCIONS
A GRUPS
POLITICS MUNICIPALS
FINANÇAMENT - BAIXES
INDEMNITZACIONS ASSIGNACIONS
A PARTITS POLITICS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
MATERIAL DE NETEJA
FINANÇAMENT - BAIXES
NETEJA I VIGILANCIA
DEPENDENCIES CASAL D'AVIS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTRES TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES I PROFES.
FINANÇAMENT - BAIXES
SUBVENCIO A FAMILIES
ASSIST.SOCIAL

INICIAL

MODIFICACIO FINAL

2.600,00

625

3.225,00

2.500,00

375

2.875,00

600,00

250
1250

850,00

1.250,00

1250

0

9.851,04

9.851,04

9.851,04

9851,04

0,00

1.000,00

2500

3500

16.500,00 2500

14.000,00

18.000,00 6000

24.000,00

30.000,00 6000

24.000,00

Segon.- Sotmetre a informació púbica el present acord mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis

de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d'informació
pública, durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les
oficines municipals, i en cas que no es presenti cap al·legació
esdevindrà l'aprovació definitiva sense necessitat d'acord
ulterior procedint-se a publicar al BOP i al tauler d'anuncis
el pressupost modificat resumit per capítols .

