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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST 2022 I INCORPORACIÓ DE CRÈDITS DE
L'EXERCICI ANTERIOR (EXPEDIENT NÚMERO 5287/2022).

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 25 DE MAIG DE
2022 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

503.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
2022 I INCORPORACIÓ DE CRÈDITS DE L'EXERCICI ANTERIOR (EXPEDIENT
NÚMERO 5287/2022).
Identificació de l’expedient
Expedient número 5287/2022, relatiu a la incorporació de romanents i primera modificació
de crèdits del Pressupost 2022.
Tràmit: acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Atesa la conveniència i oportunitat d’incorporar a l’exercici actual crèdits de l’any anterior
corresponents a projectes finançats amb ingressos afectats, i vist que es compta amb els
suficients recursos financers.
2. Vist que en el present pressupost s’han de realitzar determinades despeses que no es
poden demorar fins a l’exercici següent amb càrrec a aplicacions pressupostàries que
inicialment no disposaven de crèdit suficient.
3. Vista la necessitat de realitzar transferències de crèdits entre partides del vigent
pressupost.
4. Vist igualment majors ingressos
Fonaments de dret
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1.

Incorporació de romanents. Vist l’estipulat en l’article 182 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), en
els articles 47 i 48 Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de l’anterior
norma en matèria de pressupostos (RD 500/1990), i en l’article 14 de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal vigent, que preveuen que es poden incorporar als
corresponents crèdits de l’exercici immediat següent, sempre que existeixin els suficients
recursos financers, certs crèdits de l’exercici anterior, especialment els que corresponguin
a projectes finançats amb ingressos afectats, que seran d’incorporació obligatòria.

2.

Transferències de crèdit. Atès l’estipulat en l’article 179 i 180 del TRLRHL, en els articles
40, 41 i 42 del RD 500/1990 i en l’article 12 de les Bases d’execució del Pressupost
Municipal vigent, que regulen les transferències de crèdit.

3.

Generació de crèdits per ingressos de naturalesa no tributària. Atès l’estipulat en l’article
181 TRLRHL, en els articles 43, 44 i 45 del RD 500/1990 i en l’article 13 de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal vigent, que regulen la generació de crèdits per
ingressos de naturalesa no tributària.

4. Vist també que, segons la mateixa normativa, l’alcalde o el regidor delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetrà a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per la Intervenció i la Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
la reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost.

Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a favor (7 de Sumem per Salou i 4 del PSC), 5 vots en
contra (4 de C’s i 1 del PP) i 4 abstencions d’ERC-AM, el següent:
1. Aprovar la incorporació de romanents de crèdits i la primera modificació de crèdit del
pressupost 2022 de l’Ajuntament segons el següent detall:
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FINANÇAMENT

DESPESES

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
25-05-2022 14:34
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