DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 19/2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya en data 7 de novembre de 2018 va emetre
informe número 24/2018 relatiu a la fiscalització de l’exercici 2016. En l’apartat de
conclusions fa unes observacions en matèria econòmicofinancera referides a la
naturalesa de les transferències atorgades pel Consorci a la Comunitat de Regants de
la Muga i a l’Ajuntament de Castelló considerant que atesa la seva naturalesa caldria
comptabilitzar-les amb càrrec al capítol 2 de despesa del pressupost.
Com sigui que el pressupost de 2019 ja estava tramitat quan Sindicatura va emetre
l’informe de referència, caldrà atendre les observacions realitzades modificant el
pressupost d’enguany, motiu pel que es formula la present sol·licitud de transferència
de crèdit de la mateixa àrea de despesa.
D’acord amb l’article 40 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, les transferències de
crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals,
sense alterar la quantia del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
D’acord amb la base 13a de les d’execució del pressupost de la Diputació de Girona
per a l’exercici 2019, l’aprovació dels expedients de transferència de crèdit que no
afectin diferents àrees de despesa i, en tot cas, dels que afectin els crèdits de
personal, correspondrà al president de la corporació.
RESOLC:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2TC01/2019, mitjançant transferència de
crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa que tot seguit es detalla:
Codi
Descripció

2TC012019
Transferència de crèdit mateixa àrea despesa

APLICACIONS QUE ES PROPOSA AUGMENTAR
Aplicació
Descripció
Import
21/1610/22706 Gestió servei Abastament
TOTAL

167.653,55
167.653,55

APLICACIONS QUE ES PROPOSA MINORAR
Concepte
Descipció
Import
21/1610/46200 Ajuntament de Castelló - Aportació Farinera
21/1610/47900 Comunitat Regants Marge Esquerra Muga
TOTAL

30.050,61
137.602,94
167.653,55
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