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[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN000861 27/07/2015
REF: Expedient número GHIS2015000028
Assumpte
Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per transferència de crèdit
entre partides. Expedient de modificació número 17_2015.
Identificació de l’expedient
Servei interessat: Serveis Tècnics
Núm.expedient: GHIS2015000028
Data: 23/07/2015
Relació de fets i fonaments de dret.
1. L’aparell de climatització de les oficines de Serveis socials a Can Robinat
Robina no funciona i
ha estat impossible reparar-lo.
reparar lo. Al no tenir cap sistema alternatiu de climatització en
aquest espai s’ha d’adquirir un aparell nou.
2. En aquest sentit es proposa la creació d’una nova partida per fer front a la nova despesa
i transferir el crèdit
èdit entre partides com es detalla tot seguit:
PARTIDES QUE ES MINOREN
Any Org.

Prog.

Cap. codi partida

Denominació

crèdit inicial

modificació

crèdit definitiu

15

1507

15320

2

2210301

COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT

30.000,00

-8.000,00

22.000,00

15

1507

15320

2

2210306

COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA

5.000,00

-1.246,80

3.753,20

15

1507

16400

2

2120012

MANTENIMENT CEMENTIRI

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

15

1507

16300

2

2211011

PRODUCTES NETEJA VIARIA CONSUMIBLES

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

-11.246,80
PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any Org.

Prog.

Cap. codi partida

Denominació

crèdit actual

modificació

crèdit definitiu

15

15000

6

APARELL DE CLIMATITZACIÓ CAN ROBINAT

0,00

11.246,80

11.246,80

1507

6330010

11.246,80

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
es 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.

Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

5. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es
e proposa minorar,
que impedeixi aquesta modificació.
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 14é 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 en matèria pressupostària.
Resolució
Resolc aprovar la modificació de crèdit 17 mitjançant la transferència entre partides
expressades en el fonament segon de la relació de fets, per complir amb els requisits legals
exigibles.
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