DECRET D'ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST NÚM. 1/2019,
DEL TIPUS INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

Atès que en data 10 de gener de 2019 s’ha acordat la pròrroga del pressupost.

Atès que el Secretari interventor tresorer ha informat, en data 10 de gener de 2019, sobre
la present modificació de crèdit, en el següent sentit:
“D’acord amb la base dotzena de les d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2019,
la incorporació de romanents de crèdit es podrà aprovar abans de la liquidació del
pressupost en cas que es tracti de crèdits de despesa finançats amb ingressos específics.
En el supòsit que ens ocupa, el projecte de substitució de llumeneres al Priorat de
Banyeres es finança amb subvencions finalistes (PAM 2018 i PEXI 2017, ambdues de la
Diputació de Tarragona) i amb romanent de tresoreria afectat procedent de la distribució
del superàvit de l’exercici 2017 acordada per acord plenari de data 15 de novembre de
2018.
Per tant, aquesta modificació de crèdit no requereix fer-ne ús de romanent de tresoreria
per a despeses generals (pendent de determinar amb la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018) i s’ha justificat l’existència de suficients recursos financers per aprovar la
present modificació. Es tracta d'incorporació de romanents de crèdit procedents de crèdits
extraordinaris concedits en l'últim trimestre de l'exercici 2018 (acord plenari de data 15 de
novembre de 2018, modificació de crèdit 5/2018) i aplicables únicament per a aquestes
despeses que van motivar la seva concessió.”
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent
Pressupost en relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019, amb la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors al corrent de 2019, d'acord al
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Atès que es compleixen els requisits indispensables per poder incorporar el romanent de
crèdit detallat a la memòria d’alcaldia, determinat en 121.035,99 euros a l’aplicació
pressupostària 1650 633.00, denominació “Substitució de llumeneres a la Urbanització
Priorat de Banyeres. 1a fase”.

Número : 2019-0003 Data : 10/01/2019

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2019, amb la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, iniciat per aquesta alcaldia en data 7 de
gener de 2019.
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Assumpte: Modificació de crèdit 1/2019 del tipus incorporació de romanents de crèdit

següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació

Crèdits Modificacions
inicials
de crèdit

Descripció

Progr.

Econòmica

1650

633.00

Substitució de llumeneres de la
Urbanització Priorat de Banyeres. 1a fase
TOTAL DESPESES

Crèdits
finals

0,00

121.035,99

121.035,99

0,00

121.035,99

121.035,99

Aquesta modificació es finança amb càrrec a romanent de tresoreria afectat i subvencions
finalistes, en els següents termes:
Altes en Concepte d'Ingressos

761.03

Diputació de Tarragona. PAM. Projecte substitució de llumeneres al
Priorat de Banyeres. 1a fase
Diputació de Tarragona. PEXI. Programa de millora de xarxes
bàsiques municipals (enllumenat públic)
TOTAL INGRESSOS

27.372,99
69.903,00
23.760,00
121.035,99

SEGON. Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local i al Ple de la
Corporació en la propera sessió que celebrin.

L’Alcalde

En dono fe
El Secretari interventor tresorer
Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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761.02

Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.
Aplicació del superàvit pressupostari

Euros
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