Ref. Exp.: 32/2019/SQSEC
Certificat d’acord de Ple
HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 25/07/2019, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
1. Des de diverses Regidories s’ha manifestat la necessitat de realitzar despeses que
no poden ser ajornades i han sol·licitat modificar el pressupost per a la seva
assumpció:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
La Regidoria de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, per poder atendre les
despeses relacionades amb la recollida de residus urbans, les quals resulten
inajornables, ha sol·licitat el suplement de la partida 5017.1622.2090000 cànon
abocador RSU, per import de 65.000,00 euros, mitjançant la baixa de crèdit de les
partides següents:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
-

Habitatge

El servei informa de la necessitat suscitada d’adquirir mobiliari per a un dels habitatges
socials d’emergència, gestionat per l’Ajuntament, no disposant de cap aplicació
pressupostària per a despeses d’aquesta naturalesa.
Al mateix temps disposen de la partida 2020.2310.6230000 habilitació pisos socials,
amb un import de 900,00 euros, manifestant que no tenen previst realitzar cap
despesa.
-

Educació
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En l’informe del servei es posa de manifest la necessitat de fer front a la despesa per
l’adquisició d’un forn per dotar la cuina del CEIP Lola Anglada, no disposant de partida
pressupostària adient.
D’altra banda, existeixen una sèrie de partides procedents de romanents, els quals ja
estan executats i disposen de residus de finançament afectat, que poden ser depurats
a una única finalitat:

1. L’interventor municipal ha emès informe favorable 130/2019.
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FONAMENTS DE DRET
-

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Bases d’execució del Pressupost.

-

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 7/2019 de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdit mitjançant l’aplicació de baixes per anul·lació de despeses següent:
-

Crèdits extraordinaris

Habitatge
2020.2310.6250000 Mobiliari pis emergència social -------------------

900,00 €

Educació
1700.3200.6230000 adquisició forn cuina CEIP Lola Anglada -------

12.265,18 €

TOTAL -------------------------------

13.165,18 €

-

Suplement de crèdit

Manteniment Espai Públic
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5017.1622.2090000 cànon abocador RSU ------------------------------

65.000,00 €

TOTAL ------------------------------

65.000,00 €

2020.2310.6230000 habilitació pisos socials -----------------------------

900,00 €

-

Baixes per anul·lació
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Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de
la Corporació.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

TCAT P Helena Muñoz Amorós - DNI
47152633B
Secretària
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/07/2019 a les 20:17:20

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/07/2019 a les 10:24:34
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