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Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN001185 02/11/2015
REF: Expedient número GHIS2015000038
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per transferència de crèdit
entre partides. Expedient de modificació número 27_2015.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Servei de Festes
Núm.expedient: GHIS2015000038
Data: 22/10/2015
Relació de fets i fonaments de dret.
1. El departament de Festes de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt sol·licita
sol·licit ampliació de
crèdit per finançar les despeses de les festes dels barris fins a finals d’any.
2. En aquest sentit es proposa la transferència de crèdit entre partides com es detalla tot
seguit:
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org
15

02

prog

Cap.

Eco.

Denominació

33800

2

2260939

FESTES BARRIS

crèdit actual

modificació

crèdit definitiu

5.450,24

2.502,50

7.952,74

2.502,50

7.952,74

FINANÇAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CREDIT (PARTIDES QUE ES MINOREN)
Any Org.

Prog.

Cap.

Eco.

Denominació

crèdit actual

modificació

crèdit definitiu

15

03

31100

2

2279903

CONTROL LEGIONEL·LA

14.000,00

-1.000,00

13.000,00

15

04

33800

2

2260927

LA NIT MES CURTA

1.600,00

-600,00

1.000,00

15

05

32301

2

2269917

ANEM AL TEATRE

2.500,00

-902,50

1.597,50

-2.502,50

3. Les transferències proposades no afecten diferents àrees de despesa ni crèdits
ampliables, o extraordinaris atorgats en l'exercici, excepte les despeses de cap I, que
d'acord amb la Base 6.7 d'execució del pressupost, destinades a substitucions,
suplències i serveis especials, no tenen cap limitació en la seva vinculació jurídica.
4. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències.
5. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi aquesta modificació.
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6. Decret 584 de 17 de juny del 2015 de delegació de competències.
7. Es compleix, d’aquesta forma, el conjunt la legislació aplicable i, en particular, els
articles 14éé de les bases d’execució del pressupost per a 2015; 179 i 180 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i 40, 41 i 42 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que
desenvolupa la LRHL
HL en matèria pressupostària.
Resolució
Aprovar la modificació 27 del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per
transferència de crèdit entre partides.

A Vilassar de Dalt,
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CPISR-1 C Benet Oliva Ricós
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