
CODI DE L’EXPEDIENT: 151  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_151_MODIFICACIO CREDIT 2-2022 - INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS

DECRET D’ALCALDIA

Vist la resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2020-2024, per la qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola en la línia de finançament per a inversions per un import de 136.658,17 euros
pel projecte “Substitució de l’enllumenat públic del nucli urbà 2ª i 3ª fase”

Vist  que la Diputació de Barcelona, en data 30 de juliol de 2020 va aprovar el Programa General
Inversions, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, pel qual
s’atorga una subvenció en la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” per un import total de
336.084,79 euros. Es destina per al finançament del  projecte de “Substitució de l’enllumenat
públic del nucli urbà 2ª i 3ª fase” l’import de 25.623,41euros.

Vist que el Projecte 2018/2/ENLLU “2ª Fase Enllumenat Públic” es troba finançat per PUOSC per
un import de 50.000,00 euros i la resta amb recursos propis, essent necessari modificar les fonts
de finançament  i modificar els seus imports per tal de destinar els imports de les subvencions
descrites anteriorment i realitzar els corresponents compromisos d’ingrés.

De conformitat amb l’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 i l’article 47 i 48 del RD 500/90 podran
incorporar-se als corresponents crèdits del pressupost de despeses de l’exercici immediat
següent certs crèdits, sempre que existeixin suficients recursos financers, havent de ser
incorporats obligatòriament els crèdits corresponents a projectes finançats amb ingressos
afectats, excepte que es desisteixi total o parcialment la continuació de l’execució de la despesa.

Vist la base 14.7. de les Bases d’Execució del Pressupost que estableix que amb caràcter
general, la liquidació del Pressupost precedirà la incorporació de romanents. No obstant això, la
susdita modificació es podrà aprovar abans que la liquidació del pressupost en els casos
següents:

a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats.

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb
informe previ de la Intervenció en què s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

Per part de la intervenció s’ha emès informe favorable.

Vistes les obres pendents d’execució a 31 de desembre de 2021 finançades amb ingressos
afectats, es proposa la incorporació a l’exercici 2022 dels següents crèdits del pressupost de
l’exercici de 2021:

Programa Econòmic Títol de l’obra Import (euros)
1621 63500 Adquisició contenidors 58.686,92
165 62723 2ª fase Enllumenat Públic 162.281,58

TOTAL 220.968,50
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R E S O L C:

Primer.-  Aprovar el canvi de font de finançament del projecte 2018/2/ENLLU “2ª Fase Enllumenat
Públic” d’acord amb el següent detall:

FINANÇAMENT

Compromís d’Ingrés 162.281,58

DETALL DEL COMPROMÍS INGRES

Econòmic Descripció Agent Projecte Import

75089 Subvenció PUOSC
2020-2024

200 2ª fase Enllumenat Públic 136.658,17

76123 Subvenció Diputació
– PGI Línia 1

100 2ª fase Enllumenat Públic 25.623,41

TOTAL 162.281,58

Segon.- Aprovar la modificació de crèdit nº 2/2022 mitjançant la incorporació de romanents de
crèdit del pressupost de 2021 per incorporar a l’exercici 2020 d’acord amb el següent detall:

Programa Econòmic Títol de l’obra Import (euros)

1621 63500 Adquisició contenidors 58.686,92
165 62723 2ª fase Enllumenat Públic 162.281,58

TOTAL 220.968,50

Tercer.- La incorporació d’aquests romanents de crèdit es finançaran segons el següent detall:

Romanent de Tresoreria – Finançament afectat 58.686,92
Compromís ingrés 162.281,58
TOTAL 220.968,50

DETALL DEL COMPROMÍS INGRES

Econòmic Descripció Agent Projecte Import

75089 Subvenció PUOSC
2020-2024

200 2ª fase Enllumenat Públic 136.658,17

76123 Subvenció Diputació
– PGI Línia 1

100 2ª fase Enllumenat Públic 25.623,41

TOTAL 162.281,58
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Quart.- Per ser aquesta resolució executiva, la intervenció municipal procedirà a la seva
comptabilització.

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica.
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