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DECRET D’ALCALDIA

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 2022 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 62215 Casetes polivalents residus 45.000,00
334 63281 Arranjament porxo local Serra Alta 26.000,00
3341 63201 Condicionament Local Tradicions 23.078,94
342 63202 Condicionament Local Camp de Futbol 10.000,00

TOTAL 104.078,94

R E S O L C:

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit nº 5/2022 mitjançant la incorporació de romanents de
crèdit del pressupost de 2021 per incorporar a l’exercici 2022 d’acord amb el següent detall:

Programa Econòmic Títol de l’obra Import (euros)
1621 62215 Casetes polivalents residus 45.000,00
334 63281 Arranjament porxo local Serra Alta 26.000,00
3341 63201 Condicionament Local Tradicions 23.078,94
342 63202 Condicionament Local Camp de Futbol 10.000,00

TOTAL 104.078,94

Segon.- La incorporació d’aquests romanents de crèdit es finançaran segons el següent detall:
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Romanent de Tresoreria – Finançament afectat 104.078,94
TOTAL 104.078,94

Tercer.- 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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