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Modificació pressupostària 23/2020 d’incorporació de crèdits

compromesos d’exercicis anteriors i de transferència de crèdits

w w w .s a n tq u i r ze va l l e s.c a t

Us notifiquem que, mitjançant decret d’Alcaldia número 202004292 de data 16/12/2020,
s’ha dictat la resolució que es transcriu, de forma literal, a continuació:

ANTECEDENTS
Primer.- S’han rebut sol·licituds de modificació de crèdits pressupostaris de diversos
serveis, que consten annexes a l’expedient 26/2020/APRES, i que a continuació es
descriuen:
1. Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2019
El servei de Secretaria sol·licita la incorporació de crèdits compromesos de l’exercici
2019, per tal de poder fer front al pagament de les factures corresponents al servei
d’assistència jurídica i de defensa judicial en l’ordre contenciós administratiu de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Els saldos dels crèdits compromesos són els següents:
AD

Descripció

Serveis d’assistència jurídica i de
defensa judicial en l’ordre contenciós
12019000000622
administratiu de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès - 2019

Partida

Nom

1401/9200/2260400

COMAS ADVOCATS
URBANISME I DRET
PUBLIC SLP

Import

3.965,77

Les factures corresponents a aquest compromís es troben en procés de gestió, segons
consta a l’informe del servei.
El finançament per a fer front a aquesta incorporació de crèdits compromesos serà
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
2. Transferència de crèdits
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El servei de Promoció Econòmica presenta sol·licitud de transferència de crèdits i
manifesta que han contrastat que les partides que transfereixen els crèdits disposen de
l’import suficient per cobrir les necessitats pressupostàries de l’exercici:
Partida que s’incrementa:
4100/4312/4800000 Conveni dinamització comercial....................
Total ---------------

5.000,00 €

5.000,00 €

Partida que es redueix:
1100/4300/4800000 Conveni amb Associació Comerciants de Sant Quirze...5.000,00 €
Total -------------------------- 5.000,00 €

3. Creació aplicacions amb saldo zero
En l’expedient també consta informe tècnic en que es requereix la creació de l’aplicació
pressupostària
4100/4300/4800001 Conveni amb l’associació Sant Quirze Comerç

Segon.- La intervenció municipal ha emès informe favorable 347/2020 en data 16 de
desembre de 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.

-

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020.

-

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

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
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Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 23/2020 d’incorporació de crèdits
compromesos i transferències de crèdits, tal com segueix:
-

-

Incorporació de crèdits compromesos de l’exercici 2019 per import total de
3.965,77 euros, finançada amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals.
Secretaria
1020/9200/2260400 Despeses defensa jurídica ...........................

3.965,77 €

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

3.965,77 €

Transferència de crèdits per import de 5.000,00 euros:
Partida que s’incrementa:
4100/4312/4800000 Conveni dinamització comercial.......................

5.000,00 €

Total -------------------------------------- 5.000,00 €

Partida que es redueix:
1100/4300/4800000 Conveni amb Associació Comerciants de Sant Quirze 5.000,00 €
Total ----------------------------

-

5.000,00 €

Creació de l’aplicació amb saldo zero de la partida:
4100/4300/4800001 Conveni amb l’associació Sant Quirze Comerç

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats.
RECURSOS

Us ho comuniquem, per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
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