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Modificació pressupostària 11/2020 de crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixa
per anul·lació de crèdits de despeses
Us notifiquem que en la sessió Ordinària de Ple que va tenir que va tenir lloc el dia
25/06/2020, es va adoptar l’acord que literalment es transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Vista la providència d’inici d’expedient de data 10 de juny de 2020, mitjançant la qual es
posa de manifest la necessitat i l’interès general de:
a) Adequar la nova dependència municipal de l’avinguda Pau Casals, la qual s’ha
adquirit en règim d’arrendament per deu anualitats.
b) Iniciar el procediment de contractació per la redacció del projecte executiu de la
nova infraestructura d’accés i connexió del polígon de Can Canals
Vista la proposta realitzada pel regidor de territori de creació de noves aplicacions
pressupostàries.
Aplicacions a crear Concepte
5105/9203/6220000 Adequació nous equipaments municipals
5000/1510/6090001 Noves infraestructures Can Canals
Total

Euros
160.500,00
60.000,00
220.500,00

Les quals es proposa finançar amb la baixa parcial següent
Aplicacions a crear Concepte
5000/1510/6090000 Inversions noves infraestructures i béns
d'ús general
Total

Euros
220.500,00
220.500,00

Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 11 de juny de 2020.
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FONAMENTS DE DRET
-

Articles 177 a 180 del 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 11/2020 de crèdits extraordinaris,
finançats amb la baixa per anul·lació de crèdits de despeses, per import de 220.500,00
euros, d’acord amb l’especificat als antecedents.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis
de la Corporació.
Tercer.- Declarar executiu el present acord des del moment de l’aprovació.

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