Decret: 20192315
Data: 11/07/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Economia
33/2019/SQSEC

Modificació pressupostària 08/2019

ANTECEDENTS
1. Diverses Regidories han sol·licitat modificacions pressupostàries que consten en
aquest expedient.
2. La intervenció municipal ha emès informe favorable 127/2019 de data 10 de juliol
de 2019, després de comprovar i adaptar les sol·licituds a allò previst a la
normativa vigent, d’acord amb la relació següent:

2.1.

Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2018

Serveis econòmics -Compres4002/9200/2200000 Material fungible oficines ....................................

13.588,04 €

4002/9200/2240000 Assegurança (excepte vida) ...............................

3.205,54 €

4002/9205/2020000 Lloguer d’edificis ................................................

462,28 €

4002/9205/2030000 Lloguer i manteniment fonts d’aigua ....................

162,27 €

4002/9205/2210400 Vestuari personal ..............................................

18.323,95 €

4002/9260/2220000 Telèfons..............................................................

16.585,89 €

5016/9204/2120000 Conservació i manteniment edificis, les seves instal·lacions i
dotacions ........................................................................................
116,95 €
Total ----------------------------------

52.444,62 €
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FINANÇAMENT:

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

2.2.

52.444,62 €

Creació partides amb saldo de la vinculació jurídica

1401/9200/1200302 Funcionaris C1 bàsiques per programa.
4000/9310/1200302 Funcionaris C1 bàsiques per programa.

FONAMENTS DE DRET
A. 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.
B. Creació partida amb saldo de la vinculació jurídica
1. Article 7 de les Bases d’execució del pressupost

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
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Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 8/2019, d’acord amb el detall dels
antecedents i els imports totals següents:
-

Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2018 per import de 52.444,62
euros, finançada mitjançant el romanent de Tresoreria per a despeses generals de
2018.

-

Creació de les partides amb saldo de la vinculació jurídica:
1401/9200/1200302 Funcionaris C1 bàsiques per programa.
4000/9310/1200302 Funcionaris C1 bàsiques per programa.

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

Proposta_Fin
Ho disposo,

Dono fe,
La secretaria,

Helena Muñoz Amorós
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L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

