SECRETARI
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Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit.
2TC 8/2016.(LE 2016/56). Dipsalut.

Jordi Batllori Nouvilas
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Intervenció
JC/fd
Núm. exp.: 2016/1003 LE 2016/56.

L’article 15.m) dels estatuts de l’organisme autònom estableix que és competència del
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
funció.

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

Sílvia Oliveras Casadellà

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 8/2016 que mitjançant
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:
APLICACIÓ
1/3110/22706
2/3110/21200
2/3110/21600
2/3110/22000
2/3110/22001
2/3110/22101
2/3110/22699
2/3110/22706

DESCRIPCIÓ
Serveis tècnics i assistència municipal Govern
Manteniment i conservació d’edificis
Reparac. I manteniment equipament inform. AGAiE
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes i altres publicacions
Aigua
Despeses diverses
Serveis tècnics i assistència municipal AGAiE
TOTAL

ALTA
4.057,17€
588,06€
3.630,00€
4.388,37€
730,63€
3.485,49€
2.327,00€
19.206,72 €

BAIXA
19.206,72€

19.206,72 €

Segon. 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.

Josep Maria Corominas i Barnadas
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David Alvarez Carreño
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20/12/2016

PRESIDENT

14/12/2016
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14/12/2016

Gerent

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’article 40.2
del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
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