Decret: 202001339
Data: 25/03/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Economia
3/2020/APRES

Modificació pressupostària 3/2020 d’incorporació avançada de
finançament afectat i creació d’aplicacions amb la vinculació jurídica

romanents

amb

ANTECEDENTS
1. Ateses les sol·licituds d’incorporació avançada de romanents de crèdits provinents
del pressupost 2019 de l’Àrea de Territori, d’acord a la relació següent:
6100/1510/6310002-16 Reparacions Castelltort --------------------------5000/1510/6190002-17 Repar. pavimentació c. Urb. Castelltort ------5000/1510/6190000-18 Reparacions a Castelltort ------------------------5000/1510/6210000-18 Expropiacions forçoses --------------------------5000/1510/6210000-17 Expropiacions forçoses ---------------------------

1.651,00 €
17.830,82 €
17.701,87 €
30.000,00 €
10.000,00 €

Total ..................................................

77.183,69 €

2. Vistes les sol·licituds de creació de noves aplicacions amb saldo zero següents:
Esports
2400/3420/2279900 Vigilància instal·lacions esportives.
Presidència
1060/1600/4800000 Associació mpis. i entitats per l'aigua pública (AMAP).
3. Considerant l’informe favorable de la intervenció municipal núm. 54/2020.
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.

-

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
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-

Bases d’execució del pressupost.

-

Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 3/2020, per la incorporació puntual de
romanents de crèdit amb finançament afectat per import total de 77.183,69 euros, d’acord
amb el punt primer dels antecedents i la creació de les aplicacions pressupostàries amb
saldo de la vinculació jurídica següents:
2400/3420/2279900 Vigilància instal·lacions esportives.
1060/1600/4800000 Associació mpis. i entitats per l'aigua pública (AMAP).
Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats de l’Ajuntament.

Ho disposo,

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 25/03/2020 a les 16:36:37
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Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 25/03/2020 a les 21:13:48

