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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST VIGENT
Antecedents
L’àrea de GERÈNCIA té previst realitzar diferents actes i/o activitats, què es detallen
a continuació, i que pujaran a una quantitat aproximada de 50.000,00 €.

1.

Activitat (1)
Material COVID-19

Import
50.000,00

2. D’acord amb les previsions actuals, aquestes despeses no tenen consignació
pressupostària suficient, i no poden demorar-se fins a l’exercici següent pels següents
motius:
Es tracta de comprar equips de protecció individual pel personal del Consell Comarcal,
degut a la pandèmia del COVID 19 i a les mesures sanitàries recomanades per les autoritats
competents...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Les aplicacions a modificar són les següents:
Aplicació pressupostària
20 9201 22699

Denominació
Despeses diverses serveis generals

Import
50.000,00

4. Els mitjans o recursos que han de finançar aquesta modificació són:
Aplicació pressupostària


Import

Baixa d’altres aplic.

Amb
aquesta/es
baixa/es
no
es
veurà
afectat
el
servei
perquè .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......
Entitat atorgant


Subvencions (2)



Altres

870.00 Romanent general

Import

50.000,00€
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Conclusions
Proposo que, el més aviat possible, es doti del crèdit suficient a les aplicacions
pressupostàries indicades, per poder dur a terme les activitats o despeses esmentades.
(1) Cal acompanyar a la proposta la memòria explicativa, projecte o valoració de cadascuna de les
modificacions
(2) Cal incorporar la còpia de la resolució de concessió de cada subvenció

El cap de l’àrea

Nom i Cognoms:
Data: ..... de ............. de 20....
Informe d’Intervenció
Vista la proposta de modificació presentada, s’ha d’informar:
SI NO

Es verifica la inexistència de crèdit adequat i suficient
La urgència de la realització de la despesa en aquest exercici està justificada
El finançament de les despeses correspon a noves subvencions no previstes o a
baixes d' altres aplicacions
En el cas de baixes d’aplicacions, es justifica que el servei no es veu afectat
La modificació no suposa una alteració dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat
financera
Conclusions
S’informa favorablement la tramitació de la modificació, sempre que així s’acordi per
la presidència.
Pels motius indicats, la proposta de modificació s’ha de retornar a l’àrea gestora perquè
s’esmenin les deficiències detectades.
L'interventor,
Data:
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ERNEST RUIZ
GARCIA
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.....................La proposta només es cursarà amb informe favorable d'intervenció....................
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Proposta

(cal marcar una de les dues opcions)



Vist l’informe favorable d’Intervenció i atesa la necessitat i urgència de la despesa, es
proposa que pels Serveis d’Intervenció es tramiti, tant aviat com sigui possible, el
corresponent expedient de modificació de crèdits, d’acord amb la normativa vigent.

 Atès que les despeses incloses en aquesta petició poden demorar-se a l'exercici següent,
es proposa deixar sense efecte la present proposta de modificació de crèdits.

El Gerent,
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