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Modificació pressupostària 6/2020 d'incorporació de romanents

provinents de la liquidació de l'exercici 2019

w w w . s a n t q u i r ze va l l e s. ca t

Us notifiquem que, mitjançant decret d’Alcaldia número 202001675 de data 08/05/2020,
s’ha dictat la resolució que es transcriu, de forma literal, a continuació:

ANTECEDENTS
1. En data 20 d’abril de 2020, mitjançant decret d’Alcaldia número 202001543, va
ser aprovada la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 i, d’acord amb
l’article 13.7 de les Bases d’Execució del Pressupost, s’ha de confeccionar
l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat
immediatament després de l'aprovació de la liquidació del Pressupost.
2. L’import total de l’expedient d’incorporació de Romanents de crèdit amb
finançament afectat de l’exercici 2019 a incorporar a l’exercici 2020 és de
6.142.584.32 euros.
D’aquest total però, es dedueixen en aquesta modificació les incorporacions
avançades realitzades mitjançant les modificacions pressupostàries 1/2020,
2/2020 i 3/2020 per import de 2.243.613,49 euros.
Per tant, s’ha de procedir a l’aprovació de l’expedient d’incorporació de la resta
de romanents de crèdit amb finançament afectat de l’exercici de 2019 a 2020 per
un total de 3.898.970,83 euros, segons l’annex I d’aquest expedient.
3. La Intervenció municipal ha emès informe favorable 85/2020 en data 8 de maig
de 2020.
FONAMENTS DE DRET
Normativa, entre d’altra:
-

Article 182 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. (TRLRHL)

-

Articles 47, 48 i 99 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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-

Article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Únic.- Aprovar la modificació pressupostària 6/2020 d’incorporació definitiva de
romanents de tresoreria amb finançament afectat provinents de la liquidació de l’exercici
2019, d’acord amb la relació que consta com a annex en aquest expedient, per import
total de 3.898.970,83 euros.

RECURSOS

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