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Decret aprovació modificació de crèdit
2TC 7/2016.(LE 2016/56

L’article 15.m) dels estatuts de l’organisme autònom estableix que és co
President aprovar les modificacions de crèdit que n
Diputació de Girona, segons les bases d’execució de

La base 10a de les d’execució del Pressupost, p
decret, podrà disposar transferències de crèdits qu
funció. 

Atès el que estableix l’article 179.2 del Reial Dec
qual s’aprova el text refós de la 
del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament del t
les Hisendes Locals.  

I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fon

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 
transferència entre aplicacions autoritza la base 1
per a l’exercici d’enguany, de conformitat amb el d

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

4/3110/21900 Reparacions i manteniment altre immobilitzat

5/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Protecció

TOTAL

Segon. Que per part de la dependència d’Intervenció
pràctica dels assentaments necessaris per a l’execu
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1003 LE 2016/56.  

aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 
56). Dipsalut. 

estatuts de l’organisme autònom estableix que és co
President aprovar les modificacions de crèdit que no siguin competència de la 
Diputació de Girona, segons les bases d’execució del pressupost.

La base 10a de les d’execució del Pressupost, preveu que la Presidència, mitjançant 
decret, podrà disposar transferències de crèdits que no afectin a diferents grups de 

Atès el que estableix l’article 179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, i l’articl
del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament del text refós de la Llei Reguladora de 

I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, disposo:

Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 7/201
transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de les d’execució del Pressupost 
per a l’exercici d’enguany, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:

ESCRIPCIÓ ALTA 

Reparacions i manteniment altre immobilitzat 23.482,70

Serveis tècnics i assistència municipal Protecció

TOTAL 23.482,70 

Que per part de la dependència d’Intervenció de Fons es procedeixi a la 
pràctica dels assentaments necessaris per a l’execució del present decret.
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e transferència de crèdit. 

estatuts de l’organisme autònom estableix que és competència del 
o siguin competència de la 

reveu que la Presidència, mitjançant 
e no afectin a diferents grups de 

ret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel 
Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 40.2 

ext refós de la Llei Reguladora de 

/2016 que mitjançant 
0a de les d’execució del Pressupost 
etall que a continuació s’indica:

ALTA  BAIXA  

23.482,70€

23.482,70€ 

23.482,70 € 23.482,70 €

de Fons es procedeixi a la 
ció del present decret.
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