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Núm. Expedient 2019 / 1204
Títol: Aprovar l'expedient de transferència de crèdit 2TC 1/2019 del pressupost
de la Diputació de Girona de l'exercici 2019
UACG: Comptabilitat / 035
Data: 13/02/2019
/ *fff*

DECRET

A partir de les sol·licituds del president de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de data 31 de gener de 2019, de
transferència de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa i diferent nivell
de vinculació jurídica, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 2TC 1/2019.
Segons la base 13a de les d’execució del pressupost, la Presidència podrà disposar
transferències de crèdits que no afectin diferents àrees de despesa i, en tot cas, les
que afectin els crèdits de personal.
D’acord amb l’expedient tramitat a l’efecte, l’informe de la Intervenció, i 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,
RESOLC
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2TC 1/2019 que, mitjançant transferència
entre aplicacions, autoritza la base 13a de les d’execució del pressupost per a
l’exercici d’enguany, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:
ALTA €

BAIXA €

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

501 3321 46200

Convenis de cooperació bibliotecària municipal

520 3410 62500

Inversió en mobiliari Servei d'Esports

501 3321 22606

Reunions, conferències i cursos Biblioteques

8.743,64

520 3410 48104

Suport accions formatives Servei d'Esports

5.000,00

520 3410 62300

Inversions en maquinària, instal. I utillatge Serve d'Esports

3.000,00

520 3410 78100

Subvencions a entitats esportives proj.interès especial

8.743,64
38.000,00

30.000,00
TOTAL

46.743,64

46.743,64

