
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
SERVEIS ECONÒMICS  
 
 
 
 
DECRET  5063/2019 
 
 
Atès que el departament de Recursos Humans ha proposat transferència de crèdit interna 
entre aplicacions de despeses amb la mateixa àrea de despesa per import de 25.000,00 euros. 
 
Vist  l’informe de Serveis Econòmics de 10 de maig. 
 
Vist  l’informe d’intervenció.  
 
Vist el que disposen el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Reguladora Llei d’Hisendes Locals, Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’ordre  
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 
 
Vist  el que disposen els articles del 8 al 15 de les bases d’execució del pressupost general de 
l’Ajuntament de Sabadell,  els quals  fan  l’adaptació del text refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals en matèria  de pressupost. 
 
És per tot el que precedeix que, com a Regidor delegat d’Economia i Serveis Centrals en ús de 
les atribucions que legalment tinc atribuïdes en virtut del decret d’alcaldia 14334/2018, de 28 de 
desembre: 
 
R E S O L C 
 
Únic.- Aprovar l’expedient  número 11 de modificació del Pressupost per a l’any 2019 de 
l’Ajuntament de Sabadell, d’acord amb l’annex adjunt,  consistent en: 
 

o transferències internes entre aplicacions de la mateixa àrea de despeses per un 
import total de 25.000,00 euros 

 
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el Secretari 
General, que en dóna fe i el certifica. 
 
Sabadell, 14 de maig de 2019 
 
 
 
 
 
  
Regidor delegat d’economia i Serveis Centrals,   El Secretari General, 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Annex 1 
Modificació 4-11/2019 Modificació pressupost número 11 aprovada per decret  
 mes de maig 

Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
114/9205A/14400 Substitucions i suport 25.000,00 
 Total  Baixa despesa 25.000,00 
Alta despesa 
101/9252A/23111 Locomoció 25.000,00 
 Total  Alta despesa 25.000,00 
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