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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022005920/RA012022001311 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Atès que existeixen crèdits que emparen compromisos de despesa de l'exercici anterior 
que han de ser incorporats a l’exercici actual.  
 

Atès que es pot incorporar romanents de crèdit de l’exercici anterior per incorporar els 
corresponents crèdits dels pressupostos d’ingressos tal i com es disposa a l’article 47 i 

48 del Reial decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 

 
Vist el que preveu la base 14 de les Bases d’execució del pressupost municipal i, vista la 
liquidació del pressupost de 2021.  

 
Vist que l’article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, permet incorporar determinats crèdits 
al pressupost de despeses de l’exercici immediat següent, en els termes que regula.  
 

Vist que l’article 99 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, exigeix que la incorporació de romanents 

de crèdits es dugui a terme mitjançant l’oportuna modificació pressupostària.  
 

D’acord amb el que preveu la base 9.8 i 14.5 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal, correspon a l’alcaldia l’aprovació dels expedients d’incorporació de 
romanents de crèdits.  

 
 

 
  

HE RESOLT 
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1. Aprovar la modificació de pressupost 4/2022 en la modalitat d’incorporació de 

romanents de crèdits procedents de l'exercici anterior susceptibles de ser incorporats als 

corresponents crèdits dels pressupostos de despeses, provinents de crèdits que emparen 

compromisos de despesa de l'exercici anterior i que afecten a les aplicacions 

pressupostàries que consten en l’expedient, per un import total de cent nou mil cinc-

cents trenta-sis euros amb seixanta-tres cèntims (109.536,63€) amb el següent detall: 

 
 

 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció 

Import 

(EUR) 

Org. Prog. Eco. 

  

H3 3130 48901 
ALTRES TRANSFERENCIES A ISFL - PROTECTORES 
ANIMALS 1.350,00 

G3 3345 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 32.024,50 

D1 9341 31900 ALTRES DESPESES FINANCERES. GESTIÓ DEUTE 9,18 

H1 23100 48930 CREU ROJA 16.575,00 

D3 4911 20600 LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INF. TIC 1.439,97 

G4 3272 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 5.217,00 

H3 3110 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 5.136,84 

H1 23100 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 643,60 

G4 3271 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 5.750,00 

G2 3410 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 24.999,79 

B1 9205 22699 DESPESES GENERALS 13.310,00 

G4 2311 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 2.016,50 

H2 2316 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL 1.064,25 

   

Total  109.536,63 

  
 

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit següents:  
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 
Import 

(EUR) 

Eco. 

  87000 ROMANENTS PER A DESPESES GENERALS 109.536,63 

  
Total 109.536,63 

 
 

2. Comunicar la present resolució a la intervenció municipal, als efectes escaients. 
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