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NOTIFICACIÓ
Unitat: Economia
Canal d’enviament:
Núm. Exp.:
14/2020/APRES
Descripció
Modificació pressupostària 13/2020 de transferència de crèdits.
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Us notifiquem que, mitjançant decret d’Alcaldia número 202002629 de data 22/07/2020,
s’ha dictat la resolució que es transcriu, de forma literal, a continuació:

ANTECEDENTS
1. Vistes les sol·licituds de transferència de crèdit rebudes que afecten a diverses
regidories, de les quals els serveis han contrastat que les partides que
transfereixen els crèdits disposen de l’import suficient per cobrir les necessitats
pressupostàries de l’exercici, i que consten a l’expedient 14/2020/APRES:
Grup 3
Partida reduïda

Concepte

2400/3400/6230001
5000/3300/6320001
1300/3200/6230000

Rehab. Instal. Esportives a Les Fonts
Masia de Can Feliu
Lola Anglada (instal·lacions)
TOTAL

Partides augmentades

Concepte

2400/3400/6230000-09
2400/3420/6220001-18

Reforma i ampl. vestidors pavelló mpal.
Coberta pista poliesportiva
TOTAL

Euros

114.000,00
44.000,00
5.600,00
163.600,00
Euros

114.000,00
49.600,00
163.600,00

Grup 1
Partida reduïda

Concepte

5000/1510/2270600

Estudis i treballs tècnics
TOTAL

Partides augmentades

Concepte

5001/1720/2279900

Actuacions de prevenció
TOTAL
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Euros

1.648,25
1.648,25
Euros

1.648,25
1.648,25

1/2

2. Atès l’informe favorable 168/2020 de data 21 de juliol de 2020, emès per la
Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

-

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020.

-

Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 13/2020, de transferència de crèdits, per
import total de 165.248,25 euros, d’acord amb la relació dels antecedents.
Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats.

RECURSOS

Us ho comuniquem, per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
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