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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000134 13/05/2021

DECRET D’ALCALDIA

Vista la comunicació de la Intervenció municipal en la qual fa constar que existeixen
romanents de crèdit procedents del Pressupost de l’exercici anterior, no afectats al
compliment d’obligacions, que poden incorporar-se al Pressupost vigent.
Considerant que l’article 182 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, permet incorporar
determinats crèdits als pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent, en
els termes regulats al mateix.
Considerant que l’article 99 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos -RDLHL-, exigeix que
la incorporació de romanents de crèdit es dugui a terme mitjançant l’oportuna
modificació pressupostària i prèvia incoació d’expedients específics en els quals ha de
justificar-se l’existència de suficients recursos financers.
Considerant que, de conformitat amb les bases d’Execució del Pressupost municipal,
correspon a aquesta Alcaldia l’aprovació dels expedients d’incorporació de romanents
de crèdit.
Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals i tenint en compte l’acord del
Consell de Ministres, del 6 d’octubre de 2020, de supressió de les regles fiscals pels
exercici 2020 i 2021.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient nº 2/2021 d’incorporació de romanents de crèdit que
afecta les aplicacions pressupostàries que a continuació s’indiquen, pels imports que
per a cadascuna d’elles s’especifica:
Resum de la modificació de crèdits que es planteja:
Aplicació
pressupostària
334,640,00

Concepte
Redacció projecte Teatre Orient

Import
23.884,12€
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Pressupostos participatius 2020
Reformes jardins de Cal Bach i Cal Andreuet

10.000,00€
4.112,51€

La modificació de crèdits es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Segon.- Comunicar la present Resolució a la Intervenció municipal, a l’efecte oportú.

Tercer.- Donar compte a l’Ajuntament Ple en la propera sessió que se celebri.
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Quart.- Contra la present resolució podran els interessats interposar directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, de conformitat amb allò establert als
articles 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

Jordi Bruch Franch
Alcalde
Document signat digitalment,
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