Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

Codi segur de verificació electrònica
db98dd66-c5f8-4c76-9de1-41858c24f2e5

[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN001114 09/10/2015
REF: Expedient número GHIS2015000035
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per transferència de crèdit
entre partides. Expedient de modificació número 25_2015.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Serveis Tècnics
Núm.expedient: GHIS2015000035
Data: 30/09/2015

Relació de fets i fonaments de dret.
1. En el seu moment es va efectuar una reserva de crèdit per la impermeabilització
impermeabi
del
terrat de l'ajuntament que ja es va consignar a la partida corresponent.
2. En el moment de l'inici de les obres, i amb les primeres cales, s'ha constatat que a sota
de l'actual enrajolat hi ha acumulada gran quantitat d'humitat que produiria un
arrencament de la capa d'impermeabilització i limitaria molt la seva efectivitat. A
l'efecte d'eliminar aquest risc cal afegir una barrera de vapor.
3. El pressupost revisat incloent la barrera de vapor i l'IVA és de 23.825,23 €.
4. Per tal de poder consignar l'operació
l'operació caldrà incrementar la partida en 5.100,00 €
5. Tenint en compte que hi ha altres partides que, per les circumstàncies actuals, tindran
una menor despesa, es proposa de minorar-les
minorar les segons les dades adjuntes per poder
finançar el cost total de l'obra.
En aquest sentit es proposa la següent modificació de crèdit:
PARTIDES QUE ES MINOREN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

crèdit inicial

modificació

crèdit definitiu

15

07

92400

6

6320009

CONDICIONAMENT SALA POLIVALENT L’ESTRELLA

10.000,00

-2.200,00

7.800,00

15

07

92503

2

2210303

COMBUSTIBLE CAN RAFART

12.400,00

-2.500,00

9.900,00

15

07

92000

2

2279928

SERVEIS MANTENIMENT FONTS D’AIGUA

2.500,00

-400,00

2.100,00

-5.100,00
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org. Prog.

Cap.

codi partida

Denominació

crèdit inicial

modificació

crèdit definitiu

15

6

6220007

ADEQUACIÓ DEPENDÈNCIES CASA DE LA VILA

34.000,00

5.100,00

39.100,00

07

92000
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1. Les transferències proposades no afecten diferents àrees de despesa ni crèdits
ampliables, o extraordinaris atorgats en l'exercici, excepte les despeses de cap I, que
d'acord amb la Base 6.7 d'execució del pressupost, destinades a substitucions,
suplències i serveis especials, no tenen cap limitació en la seva vinculació
vinculació jurídica.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències.
3. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi aquesta modificació.
4. Decret 584
84 de 17 de juny del 2015 de delegació de competències.
5. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació aplicable i, en particular, els
articles 14é de les bases d’execució del pressupost per a 2015; 179 i 180 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i 40, 41 i 42 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que
desenvolupa la LRHL en matèria pressupostària.
Resolució
Resolc la modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per transferència
de crèdit entre partides, per complir amb els requisits legals exigibles.
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