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Codi segur de verificació electrònica
679a5244-1ff8-4aac-8670-9cdb3dea879c

[FirmaDecreto]

DECRET D2016AJUN001110 24/11/2016
REF: Expedient número DECH2016000121
Assumpte

Rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics en el Decret 1090/2016 de 22 de
novembre de 2016 referent a la modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici
2016 per generació de crèdit.
Relació de fets

1. S’ha comprovat per part de la intervenció municipal d’aquest Ajuntament que en el
Decret 1090/2016 de 22 de novembre de 2016 referent a la modificació del pressupost
de l’Ajuntament per l’exercici 2016 per generació de crèdit existeix un error material
que cal corregir.
2. Quant es genera crèdit per ingressos superiors als previstos en el pressupost s’ha de
generar el mateix import a la partida de despeses que a la partida d’ingressos, i en el
decret indicat hi ha un error a l’import de la modificació proposada al pressupost de
despeses.
3. Per tot això cal procedir a rectificar el decret 1090/2016 en el següent sentit:
On diu:
PRESSUPOST DE DESPESES (GENERACIÖ)
(GENERACI
codi partida

Denominació

16.05.23103.2269902

Programa cohesió social i emergència
energètica

16.03.31101.4800022

Conveni Assoc.defensa animals (ADEA)

crèdit actual

mod. Proposada

crèdit defin.

0,00

38.487,44

38.487,44

6.800,00

2.300,88

9.100,88

2.300,88

Ha de dir:
PRESSUPOST DE DESPESES (GENERACIÖ)
codi partida

Denominació

16.05.23103.2269902

Programa cohesió social i emergència
energètica

16.03.31101.4800022

Conveni Assoc.defensa animals (ADEA)

crèdit actual

mod. Proposada

crèdit defin.

0,00

13.024,24

13.024,24

6.800,00

2.300,88

9.100,88

15.325,12

Fonaments de dret

−

Article 21.1 a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local (LRBRL)

− Article 53.1 a) i b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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− Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 584 de 17 de
juny de 2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
Resolució

1. Vistos els errors detectats i la legislació aplicable resolc favorablement aquesta
rectificació.
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