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DECRET D’ALCALDIA – MC 1TC 13/2022 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

Atès que hi ha despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent, i que 
actualment no disposen de suficient saldo disponible per fer front a les mateixes; i, 
altres partides del pressupost, de diferent vinculació jurídica però de la mateixa àrea 
de despesa, tenen crèdit sobrant per a fer front a les despeses imputables a les 
mateixes de l’exercici 2022, es fa necessària la tramitació del corresponent expedient 
de modificació de crèdits per transferència de crèdit 1TC 13/2022. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i atès que la legislació aplicable per a la tramitació 
del present expedient que es concreta bàsicament en l’article 179 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladors de 
les hisendes locals; en l’article 34 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i 
d’acord al capítol II de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva en el que es regulen les modificacions de crèdit. 
 
Per tot això, 
 

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits per transferència de crèdits 
1TC 13/2022,  d’acord amb l’article 179 del RDL 2/2004, capítol II de les Bases 
d’execució del pressupost 2022 i els articles 34 i següents del Reial decret 500/1990, 
segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Baixa Alta

108 2310 22699 Despeses Covid-19   10.000,00 € 

500 2310 20200 Arrendaments pisos     9.600,00 € 

500 2310 46700
Al Consorci de Benestar 

Social Girona-Salt
  19.600,00 € 

EXPEDIENT 1TC 13/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

 
 
SEGON.- Encomanar a la Intervenció de Fons la pràctica dels assentaments 
necessaris per a l’execució de la present resolució. 
 
Datat i signat electrònicament. 
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