
 

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Modificació de pressupost 21/2019 per transferència entre partides del capítol 1 de 
despeses de personal del pressupost de l’exercici 2019.

Vist l’informe de l’inspector en cap de la policia localVist l’informe de l’inspector en cap de la policia local obrant a l’expedient, justificant la 
necessitat de la modificació pressupostària.

Vist l’informe d’ intervenció al respecte.

Considerant el disposat als articles 179 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com 
l’article 10 de les Bases d'Execució del Pressupost.

Resolució

Primer.-  Aprovar  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  número  21/2019  per 
transferències entre partides del capítol 1 de despeses de personal del Pressupost de 
2019,  introduïnt-se a l’estat de despeses les següents modificacions:

BAIXES ESTAT DE DESPESES

CODIG PTO.CODIG PTO. TITOLTITOL PREVISS.PREVISS.  
INICIALINICIAL

IMPORTIMPORT  
MODIFIC.MODIFIC.

TOTALTOTAL  
PRESS.PRESS.

132.120.03132.120.03 Retribucions bàsiques GrupRetribucions bàsiques Grup  
C1C1

184.685,76 -15.736,86 168.948,90168.948,90

132.121.00132.121.00 Complement de destíComplement de destí 102.223,24 -8.382,36 93.840,8893.840,88
132.121.01132.121.01 Complement específicComplement específic 323.408,68 -25.880,78 297.527,90297.527,90

TOTAL  CREDITSTOTAL  CREDITS  
SUPLEMENTATSSUPLEMENTATS  
IGUAL  ALSIGUAL  ALS  
INGRESSOSINGRESSOS -50.000,00-50.000,00

ALTES ESTAT DE DESPESES

PARTIDAPARTIDA
PRESSUP.PRESSUP.

TITOLTITOL CREDITCREDIT  
INICIALINICIAL

CREDITCREDIT  
GENERATGENERAT

TOTALTOTAL  
CREDITCREDIT

132.151.00132.151.00 Gratificacions  serveisGratificacions  serveis  
extraordinaris  policiaextraordinaris  policia  
municipal.municipal.

40.000,0040.000,00 50.000,0050.000,00

90.000,00

TOTAL  CREDITSTOTAL  CREDITS  
SUPLEMENTATSSUPLEMENTATS  
IGUAL  ALSIGUAL  ALS  
INGRESSOSINGRESSOS 50.000,0050.000,00

 



 

Segon.- Considerar l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, per laSegon.- Considerar l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, per la   
qual cosa s'hauran d'introduir a la comptabilitat de la Corporació els ajustos derivatsqual cosa s'hauran d'introduir a la comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats  
del mateixdel mateix

Cabrils, a 9 de juliol de 2019.

L’alcaldessa, En dono fe,
La secretària.

Maite Viñals Clemente Rebeca Just Cobos
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