DECRET 80/22
Vista la proposta de modificació del pressupost per transferència de crèdits formulada per
l’Alcaldia el dia 10/03/2022.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Vist que s’ha formulat petició de transferència de crèdits entre aplicacions d’una mateixa
àrea de despesa, per tal de poder realitzar noves actuacions no previstes inicialment, fent
ús de crèdit sobrant en altres aplicacions i així poder aprovar el cofinançament del Pla
d’Ocupació gestionat a través del Consell Comarcal del Maresme.
Vist que el crèdit que es transfereix prové de la mateixa àrea de despesa, on existeix crèdit
sobrant sense pertorbació del servei; i atès el que disposen els articles 179 i 180 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març
(TRHL), així com els arts. 40 i ss del RD. 500/1990 i 24 de les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal per l’any 2022.
Vist l’informe de control financer 3/2022 emès per la Intervenció municipal en data
10/03/2022, que conclou de conformitat.
Vist que la competència per a l’aprovació d’aquest expedient correspon a l’Alcaldia en
virtut del que determina l’art. 24 de les Bases d’execució del Pressupost vigent (BEP).
HE RESOLT
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022 (exp. 681/2022), per la
transferència d’un import de 1.924,07€, segons el següent detall:
Àrea Despesa 2
ALTA CRÈDIT:
740

241

TRANSF. +
46500 DESPESES PLANS OCUPACIÓ CONSELL COMARCAL DEL MARESME

1.924,07 €
TRANSF. -

BAIXA CRÈDIT:
110

241

12001 SOUS DEL GRUP A-2 PROMOCIÓ ECONOMICA

641,36

110
110

241
241

12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROMOCIO ECONOMICA
12101 COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO ECONOMICA

641,36
1.924,07 €

641,35
1.924,07 €

Segon- Aquesta resolució serà executiva des de la seva data.
Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
L’Alcalde.
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