
 

 

 

 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 113/2018 

 
 
La base 10a. d’execució del pressupost per a l’exercici 2018 preveu que podran 
generar crèdits en els estats de despesa els ingressos de naturalesa no tributària i 
que l’òrgan competent per a l’aprovació dels expedients de generació de crèdit serà 
el president de la corporació.  

La base 34.6 d’execució del pressupost per a l’exercici 2018 estableix que qualsevol 
alta, modificació o supressió de projectes de despesa amb finançament afectat es 
tramitarà mitjançant resolució de la Presidència.  
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, la proposta de resolució del gerent, l’informe de 
control permanent de la Intervenció, i atès el que estableix l’article 181 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, i els 
articles 43 i 44 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals, 
derogada pel vigent Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, en matèria 
pressupostària, 

 
RESOLC: 
 
 
PRIMER. Aprovar la creació del projecte de despesa amb finançament afectat 
2018/3/SC/7 “Reposicions i millores sanejament – tercera atribució 2018”. 

 

 

 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de generació de crèdit 2GC10/2018 “Reposicions i 
millores sanejament – tercera atribució 2018” en el pressupost d’enguany, que tot 
seguit es detalla: 

Codi

Descripció

Aplicació Descripció Import

22/1610/21300 Reparacions i manteniment instal·lacions sanejament 29.791,70

TOTAL 29.791,70

Concepte Descipció Import

22/39907 Altres ingressos sanejament / obres i projectes ACA 29.791,70

TOTAL 29.791,70

AGENT FINANÇADOR: Agència Catalana de l'Aigua NIF:  Q0801031 F

COEFICIENT DE FINANÇAMENT 100,00%

2018/3/SC/7

Reposicions i millores sanejament - tercera atribució fons 2018

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST D'INGRESSOS



 

 

 

 
 
 

El president 
p.d. de Decret de Presidència 110/2018 

Jordi Soler i Casals 
 
 

 
En dono fe 

El vicesecretari 
Jordi Turon i Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi 2GC10/2018

Descripció Reposicions i millores sanejament - tercera atribució fons 2018

PRESSUPOST DE DESPESES

Aplicació Descripció Import

22/1610/21300 Reparacions i manteniment instal·lacions sanejament 29.791,70

TOTAL 29.791,70

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Concepte Descipció Import

22/39907 Altres ingressos sanejament / obres i projectes ACA 29.791,70

TOTAL 29.791,70
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