Expedient 004/17 d'alteració del pressupost 2017

Acord núm. 2017 /05/13 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’expedient
d'alteració 004/17 del pressupost 2017.


Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.



Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 06/10/2017.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 24 d’octubre de 2017

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l’exercici 2017 necessitats de fer front a
determinades atencions per operacions no consignades en el pressupost
inicial o insuficientment dotades, bé per estar directament vinculades a les
subvencions específiques o bé per no existir crèdit suficient en algunes
partides del Pressupost Ordinari de 2017, i havent-hi excedent en altres,
s’instrueix l’oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes
reglamentaris.
Per això,
RESOLC :
-

Autoritzar, a proposta de la gerent, la tramitació de l’expedient 004/17
que formalitzen les alteracions esmentades.

-

Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si
procedeix.

El rector,

Prof. Enric Fossas Colet
Barcelona, a 14 de setembre de 2017
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INFORME – PROPOSTA

La gerent tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables
i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la
Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits
dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:
-

Per trasllat de crèdit de despeses de 157.351,00€

La quantificació i el detall d’aquesta proposta es recull en l’expedient de
modificació 004/17 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami
Barcelona, a 14 de setembre de 2017
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MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/17
Trasllats de crèdit de despeses
Pressupost de despeses
12 PERSONAL FUNCIONARI
13 PERSONAL LABORAL
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS
Total Capítol 1 Remuneracions de personal
64 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Total Capítol 6 Inversions
** Total pressupost despeses

Transf.alta
40.100,00
88.390,00
28.861,00
157.351,00

Transf.baixa

0,00

0,00
-157.351,00
-157.351,00

157.351,00

-157.351,00

CONCEPTE: Trasllat de despesa de personal a Capítol I des del Capítol 6
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