Decret Núm.: 2020/2677
Comptabilitat i Patrimoni
Núm. Exp.: 2020/4086
Modificació de Crèdit
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA
VISTA l'evolució del vigent pressupost i ateses les necessitats de diverses àrees de
l'Ajuntament i atès l'informe emès al respecte per la intervenció municipal en data
07/04/2020.
ATÈS el que disposen els següents fonaments legals:
-

Arts. 172 i següents 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, sobre
modificacions de crèdit.

-

Arts. 34 i següents, i 102 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, sobre
modificacions de crèdit.

-

Bases d'Execució del pressupost.

Atesa la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
que es declara l’Estat d’Alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19, modificada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, relativa a la suspensió de
terminis administratius.
Atès que es considera inajornable adoptar la present modificació a fi de garantir el
correcte funcionament ordinari de la corporació mentre duri aquesta situació
excepcional.
En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’aprovació del present procediment administratiu de Modificació
de Crèdits 06/2020, per part de la intervenció municipal al vigent pressupost, el qual es
considera imprescindible per protegir l’interès general i garantir el funcionament bàsic
dels servis públics davant l’actual situació de crisi sanitària i la conseqüent paralització
de l’activitat econòmica, pel tipus següent, d'acord amb el detall que s'especifica:
Generació de crèdits.
Increments:
Aplicació Pressupostària
23/9200/62900/AREA23
92/2311/14300/AREA16

Descripció aplicació
MATERIAL INVENTARIABLE
LABORAL TEMPORAL SERVEIS SOCIALS

Codi Projecte
INV_CUL_0003
DESP_SSO_0039

Import
10.500,00
158.799,84

Expedient
2020/4123
2020/4126

Modificació d’ingressos

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :13067467604322611016 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Tipus
GEN
GEN

Increments:
Aplicació ressupostària
7508001
4610009

Descripció aplicació
SUBVENCIONS GENERALITAT DIVERSES
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES

Codi Projecte
INV_CUL_0003
DESP_SSO_0039

Import
10.500,00
158.799,84

L'Alcaldessa,

Davant meu:

La secretària,

Signat electrònicament el
08/04/2020,13:49:14
Maria Asunción Miranda
Ajuntament de
Cuervas
Castelldefels

Signat electrònicament el
08/04/2020,15:30:26
Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de
Castelldefels

Expedient
2020/4123
2020/4126

Tipus
MPIAUM
MPIAUM

