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DECRET D’ALCALDIA 

Expedient  número: EC102022000017 Modificació  pressupostària  de 
l'exercici 2022 per transferència de crèdit entre partides del pressupost de 
despeses.

Tràmit relacionat: Aprovar la Modificació pressupostària de l'exercici 2022 per 
transferència de crèdit entre partides del pressupost de despeses, destinat a la 
compra dels caramels per a la Cavalcada de Reis del 2023.

Atesa la necessitat  d’atendre noves despeses aplicables  a partides existents 
però amb crèdit insuficient i essent possible minorar el crèdit d’altres partides 
dins la mateix àrea de despesa i mateix capítol, sense alterar la quantia total de 
l’estat de despeses, per import de 6.200 €, destinat a la compra dels caramels 
per a la Cavalcada de Reis del 2023.

Vist  que, d’acord amb l’article 14.3. de les bases d’execució del pressupost 
corresponent a l’exercici 2022, L'aprovació de les transferències de crèdit en 
les  aplicacions  de  la  mateixa  àrea  de  despesa  o  entre  aplicacions 
pressupostàries del Capítol I és competència de l’alcalde.

Atès que, d’acord amb l’article 14.8. de les mateixes bases d’execució, Les 
transferències  de  crèdits  aprovades  per  l’alcalde  són  executives  des  del 
moment d’aprovar-se.

Atès que la transferència de crèdit que es fa necessària és:

Aplicació Descripció Transf. negativa
421 320 22601 Educació: Atencions protocol·làries. 5.600,00
401 327 22606 LGTBI: Accions de sensibilització  i formació 1.700,00

TOTAL 7.300,00

Aplicació Descripció Transf. positiva
420 33801 22799 Cultura. Festes populars. 7.300,00

Fent ús de les  facultats  que m’atorga l’article  53  del  Text  Refós  de la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local

 

d4fc4f01-df3e-438d-b3e8-ce8bd05dcfd0
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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RESOLC:

Primer. Aprovar  la  modificació  pressupostària  de  l'exercici  2022  per 
transferència  de  crèdit  entre  partides  del  pressupost  de  despeses,  per  un 
import de 7.300,00 €,  destinat a la compra dels caramels per a la Cavalcada 
de Reis del 2023, segons el detall següent:

Aplicació Descripció Transf. negativa
421 320 22601 Educació: Atencions protocol·làries. 5.600,00
401 327 22606 LGTBI: Accions de sensibilització  i formació 1.700,00

TOTAL 7.300,00

Aplicació Descripció Transf. positiva
420 33801 22799 Cultura. Festes populars. 7.300.00

Segon.  Notificar  aquest  acord  al  departament  d’Economia  i  Hisenda  i  als 
centres gestors de les partides que s’indiquen.

Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica

[Firma01-01] [Firma02-01]

L’Alcalde-President
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