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DECRET

Atès que des del Servei d’Educació s’ha redactat un informe en el qual s'especifica la 
modalitat de modificació de crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Vist el que disposa els articles 179 i 180 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, articles 40 a 
42 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupost, i la base 13 de les Bases d'Execució del pressupost l'Entitat per a 
l'exercici 2020.

Vist que l'òrgan competent per a la seva aprovació és el Sr. Alcalde, de conformitat amb 
el que s'estableix en les Bases d'Execució del Pressupost de l'Entitat per a l'exercici 2020.

RESOLC:

Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/2020, en la modalitat de 
transferències de crèdit, finançat mitjançant baixes per transferències, d'acord amb el 
detall següent:

Modalitat: Transferències de crèdit 

Despeses a finançar: Augments

Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions Modificació crèdits totals 

   anteriors
que es 

proposa consignats
3.32602.22699 Educació: funcionament 28.500,00 0,00 30.000,00 58.500,00

28.500,00 0,00 30.000,00 58.500,00

Font de finançament : Baixes per transferències 

 
Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions Modificació crèdits totals 

   anteriors
que es 

proposa consignats

3.32602.48000
Programes de suport econòmic a 
l’educació. 215.000,00 21.078,78 -30.000,00 206.078,78

215.000,00 21.078,78 -30.000,00 206.078,78
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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