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PROPOSTA D'ACORD:  
Assumpte: Modificació de crèdits número 30/2021. 

 

I. Antecedents de fet: 
1. Amb data 22 de desembre de 2020, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost de l’entitat 

pera a l’exercici 2021. 
2.  En data 10 de febrer de 2021 es va aprovar decret de modificació de crèdits nº 06-2021 1 

d’incorporació de romanents  corresponent a la subvenció de Diputació del Pla d’Inversions. 
3. Es fa necessari una modificació de les partides pressupostaris per tal de reassignar els crèdits 

disponibles, després de les licitacions corresponents i que la Diputació a autoritzat el seu ús per a 
altres despeses d’inversió. En concret traspassar de la partida pressupostària de contenidors a 
equips de procés d’informació i la partida del mobiliari entaulat P.I. a  Inversions de reposició per a la 
caseta de la via verda. Per a complir els terminis de la subvenció, s’ha d’engegar el procés de licitació 
dels equips de procés d’informació i de l’obra de la caseta de la via verda. 

 
II. Fonaments de dret: 

1. Base 9ª. 1 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021. 
2. Cal aprovar una modificació de crèdits en el sentit d’arreplegar-hi consignació pressupostària per a 

atendre les obligacions previstes amb caràcter específic, tot considerant la impossibilitat de demorar-
ho a exercicis posteriors. 

 
Proposta:  
 
      Primer.-  Aprovar la  modificació de crèdits número 30/2021 per transferència de crèdits que seguidament es 

descriu: 

 
Disminucions Augments 

Partida Import 
Anterior 

Import 
disminució 

Import  
 final 

Import 
final 

 

Import 
augment 

Import 
anterior 

Partida 

1621 6250100 
Mobiliari 
Contenidors P.I. 

295.000,00 35.954,73 259.045,27 43.954,73 35.954,73 8.000,00 
920 6260100 
Equips procés 
informació P.I. 

333 6250101 
Mobiliari entaulat 
P.I. 

8.918,36 8.918,36 0,00 8.918,36 8.918,36 0,00 
920 6390000 
Inversions de 
reposició 

 
Total disminucions 

                                                        
44.873,09 44.873,09 Total augments 

 
 
 
Segon.- Tramitar i exposar públicament l’aprovació d’este acord.    
El President. Firmat Electrònicament al marge. 


