Decret: 20191756
Data: 24/05/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Economia
22/2019/SQSEC

modificació pressupostària 4/2019 d’incorporació de crèdits compromesos, transferència
de crèdits i creació de partida mitjançant vinculació jurídica

ANTECEDENTS
1. Diverses Regidories han sol·licitat modificacions pressupostàries que consten en
aquest expedient.
2. La intervenció municipal ha emès informe favorable 75/2019 de data 23 de maig de
2019, després de comprovar i adaptar les sol·licituds a allò previst a la normativa
vigent, d’acord amb la relació següent:
Transferència de crèdits
a) Via Pública i Manteniments
-

AUGMENT
5015/9203/6320000 142301501 Millores edificis

-

.............................

6.123,06 €

Total ----------------------------

6.123,06 €

DISMINUCIÓ
5016/9204/2120000 Conservació i mant. edificis

.............................

6.123,06 €

Total ----------------------------

6.123,06 €

b) Educació
-

AUGMENT
1701/3260/6250000 162170101 Mobiliari (altres)

.............................
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2.290,00 €
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Total ----------------------------

-

2.290,00 €

DISMINUCIÓ
1700/3200/6220000 92510101 Actuacions millora centres

...............

Total ----------------------------

2.290,00 €
2.290,00 €

Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2018
a) Desenvolupament Econòmic
1501/4330/2210000 Enllumenat Nadal ..............................................

15.000,00 €

Total ----------------------------------

15.000,00 €

5002/1720/2270002 C. neteja espais naturals ......................................
5002/1720/2279900 Control animals i zoonosi ......................................
5002/1720/2269900 Despeses de medi ambient ...................................

16.631,45 €
5.824,67 €
352,00 €

Total ----------------------------------

22.808,12 €

b) Territori i Medi Ambient

c) Via Pública i Manteniments
5010/1532/2150000 Manteniment jocs infantils ..................................... 17.669,24 €
5010/1532/2219900 Material via pública ................................................
1.175,39 €
5012/1650/2210000 Subm. elèctric enll. Públic ....................................... 25.242,53 €
5013/1710/2100000 Manteniment parcs i jardins ....................................
2.022,76 €
5014/1600/2100000 Treballs manteniment clavegueram ........................ 11.948,75 €
5015/9203/2210200 Subministrament gas .............................................. 44.944,09 €
5015/9203/2210000 Subm. elèctric edificis mpals. .................................. 75.714,68 €
5016/9204/2120000 Conserv. i mant. edificis i instal·lacions ..................
3.773,73 €
5016/9204/2270100 Seguretat edificis i instal·lacions .............................
5.026,47 €
5017/1622/2090000 Cànon abocador RSU ............................................
7.819,18 €
5017/1621/2270000 Recollida escombraries i neteja viària .....................
4.674,92 €
Total ----------------------------------

200.011,74 €

d) Educació
1701/3260/2200000 Material fungible educació .....................................
1701/3260/2270600 Projectes escola adults .........................................
1700/3230/2120000 Manteniment centres educatius .............................
1700/3200/2260900 Material fungible educació .....................................
Total ----------------------------------

54,50 €
4.471,25 €
726,00 €
2.216,70 €
7.468,45 €
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e) Cultura
3020/3380/2279900 Sonorització actes populars

.................................... 16.034,92 €

Total ----------------------------------

16.034,92 €

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals ------------------

261.323,23 €

FINANÇAMENT:

Creació partides amb saldo de la vinculació jurídica
1300/3410/4800001 Subvencions a esportistes locals
1300/3410/4800002 Subvenció Club Handbol Sant Quirze
1301/9240/2200100 Premsa Centre Cívic

FONAMENTS DE DRET
A. Transferències de crèdit:

1. Article 11 de les Bases d’execució del pressupost, en concordança amb l’article
179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
la Llei reguladora de les hisendes locals.

No resulten d’aplicació les limitacions que per les transferències estableix la
normativa vigent.
B. Incorporació de crèdits compromesos:
1. Article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Article 47.3 del Reial Decret 500/1990.
3. Article 13 de les Bases d’execució del pressupost.
4.

Decret d’Alcaldia 20191118, de data 25 de març de 2019, que aprova la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018.

C. Creació partida amb saldo de la vinculació jurídica
1. Article 7 de les Bases d’execució del pressupost
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DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 4/2019, d’acord amb el detall dels
antecedents i els imports totals següents:
-

Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2018 per import de 261.323,23
euros, finançada mitjançant el romanent de Tresoreria per a despeses generals de
2018.

-

Transferència de crèdits per import total de 8.413,06 euros.

-

Creació de les partides amb saldo de la vinculació jurídica:
1300/3410/4800001 Subvencions a esportistes locals
1300/3410/4800002 Subvenció Club Handbol Sant Quirze
1301/9240/2200100 Premsa Centre Cívic

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats de l’Ajuntament.
Ho disposo,

Dono fe,
La secretaria,

Helena Muñoz Amorós
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L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

