Decret: 20191314
Data: 10/04/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Economia
6/2019/SQSEC

Rectificació d’error en l’acord 2019818, d’aprovació de la
modificació pressupostària 1/2019

ANTECEDENTS
En data 27 de febrer de 2019, mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 2019818, es va aprovar
la modificació pressupostària 1/2019 d’incorporació avançada de romanents.
Revisat l’expedient, s’ha detectat error material a l’haver-se consignat un import incorrecte.
FONAMENTS DE DRET
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix en l’apartat 2: “Les administracions públiques poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la rectificació d’errors de l’acord 2019818, d’aprovació de la modificació
pressupostària 1/2019, de manera que on diu:
“Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 1/2019 d’incorporació avançada de
romanents per a projectes d’inversions – prèvia declaració de l’afectació dels ingressos en
el cas de les partides amb romanents amb despeses generals – d’acord amb les següents
relacions:
- Romanents amb finançament afectat:
5000/1510/6420000 (2018) Treballs previs revisió PGOU .........
5000/1510/6090000 (2013) Sistemes generals de comunic. .......
5000/1510/6400000 (2018) Projectes tècnics .............................

56.400,00 €
54.616,52 €
102.670,30 €

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13064237215143223512.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

1/3

5000/3310/6230001 (2017) Millores dep. culturals: maq. i inst. ...
5000/1510/6090000 (2018) Skateparc ........................................
5000/1510/6320003 (2017) Adeq. camp futbol mpal ...................
5000/1510/6320001 (2018) Mill. coberta edificis mpals ..............
5000/1510/6320001 (2017) Mill. coberta edificis mpals ...............
5015/9203/6320000 (2014) Millores edificis ...............................
5017/1620/6250000 (2014) Compostadors foment FORM (1) ....
5010/1532/6190000 (2018) Condicionament voreres PI .............
3030/3400/6320000 (2018) Tancaments i pavim. esportives ......
3030/3400/6090001 (2015) Skateparc ........................................
3030/3400/6290000 (2017) Material esportiu .............................
3030/3400/6290002 (2015) Material esportiu (2) ........................
3030/3400/6290002 (2018) Material esportiu (3) ........................
3040/3321/6290001 (2018) Fons bibliogràfic ...............................
2011/1640/6320000 (2017) Manteniment cementiri ...................
TOTAL -----------------------------------------

290.595,24 €
86.539,06 €
183.185,00 €
75.000,00 €
47.991,46 €
1.210,00 €
25.194,27 €
339.295,30 €
220.000,00 €
16.539,06 €
291,51 €
296,80 €
357,43 €
3.067,95 €
15.000,00 €
1.518.249,90 €

...”
Ha de dir:
“Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 1/2019 d’incorporació avançada de
romanents per a projectes d’inversions – prèvia declaració de l’afectació dels ingressos en
el cas de les partides amb romanents amb despeses generals – d’acord amb les següents
relacions:
- Romanents amb finançament afectat:
5000/1510/6420000 (2018) Treballs previs revisió PGOU .........
5000/1510/6090000 (2013) Sistemes generals de comunic. .......
5000/1510/6400000 (2018) Projectes tècnics .............................
5000/3310/6230001 (2017) Millores dep. culturals: maq. i inst. ...
5000/1510/6090000 (2018) Skateparc ........................................
5000/1510/6320003 (2017) Adeq. camp futbol mpal ...................
5000/1510/6320001 (2018) Mill. coberta edificis mpals ..............
5000/1510/6320001 (2017) Mill. coberta edificis mpals ...............
5015/9203/6320000 (2014) Millores edificis ...............................
5017/1620/6250000 (2014) Compostadors foment FORM (1) ....
5010/1532/6190000 (2018) Condicionament voreres PI .............
3030/3400/6320000 (2018) Tancaments i pavim. esportives ......
3030/3400/6090001 (2015) Skateparc ........................................
3030/3400/6290000 (2017) Material esportiu .............................
3030/3400/6290002 (2015) Material esportiu (2) ........................
3030/3400/6290002 (2018) Material esportiu (3) ........................
3040/3321/6290001 (2018) Fons bibliogràfic ...............................
2011/1640/6320000 (2017) Manteniment cementiri ...................

56.400,00 €
54.616,52 €
102.670,30 €
257.595,24 €
86.539,06 €
183.185,00 €
75.000,00 €
47.991,46 €
1.210,00 €
25.194,27 €
339.295,30 €
220.000,00 €
16.539,06 €
291,51 €
296,80 €
357,43 €
3.067,95 €
15.000,00 €
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TOTAL -----------------------------------------

1.485.249,90 €

...”

Ho disposo,

Dono fe,
La secretaria,

Helena Muñoz Amorós
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L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

