Expedient: 2232/2018
Assumpte: Modificació pressupostària número 20/2018 de generació de
crèdit per nou ingrés no tributari.
D’acord amb la proposta de la regidora d’Hisenda, cal tramitar l’expedient de
generació de crèdit segons el detall següent:

Descripció
Subvenció SOC programa garantia juvenil
Total nous ingressos

Import
10.793,95
10.793,95

Modificació del pressupost de despeses
Aplicació
pressupostària

Descripció
Personal adm. Biblioteca pràctiques
Programa garantia juvenil

3.3321.14300
3.3321.16000

Assegurances socials personal biblioteca

1.135.14300

Personal Protecció civil pràctiques programa
garantia juvenil

1.143.16000

Assegurances socials personal protecció civil
Total despeses a finançar

Consignació
actual

Proposta
d'increment

Consignació
definitiva

0,00
25.467,44

5.420,68
1.775,28

5.420,68
27.242,72

0,00

2.710,35

2.710,35

0,00

887,64
10.793,95

887,64

L'interventor ha emès informe favorable
D’acord amb el que disposen els articles 181 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, així com
l’establert en la Base 10 de les d’execució del pressupost per a l'exercici
2018,
Resolc:
Primer.- Iniciar l’expedient núm. 20/2018 de modificació de crèdit del
pressupost municipal vigent mitjançant generació de crèdit finançat amb nou
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Resolució d'alcaldia

ingrés no tributari originat per la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació
de Catalunya per a la contractació en pràctiques de 3 persones beneficiàries
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya convocatòria 2018-2019 i per
un import de 10.793,95€ corresponent a l'exercici 2018 per a la realització de
3 contractes de treball en pràctiques.
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