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Núm. Resolució: E-1688/2017

Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Relatiu a aprovar l'expedient MC AJT 06/2017 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per incorporació de romanents,
Número Expedient: 6/2017/111
Fets:
Vista la necessitat de tramitar un expedient d'incorporació de romanents de crèdit d'acord amb
els supòsits previstos a l'article 47.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per un import de
14.688,73 euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC AJT 06/2017.
En el cas de despeses amb finançament afectat es finançarà, preferentment, amb l'excés de
finançament afectat o amb els compromisos ferms d'aportació. En altre cas, es finançarà amb
el romanent líquid de tresoreria.
Vista la memòria justificativa de la necessitat de la modificació.
Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen els articles 47 i 48 del
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost
General vigent.
Atès que de conformitat amb l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i amb l'article 12è de les
Bases d'execució del Pressupost General vigent, l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació de crèdits és el regidor delegat d'Hisenda.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. 530 de 13 de juny de 2015,
Resolc:
Únic. Aprovar l'expedient MC AJT 06/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per
incorporació de romanents per un import de 14.688,73 euros, amb el detall següent:
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El regidor delegat
Signat digitalment per T-CAT P JORDI TERRADES SANTACREU |77278836D
Data: 22/03/2017 16:44:35

Granollers, 22/03/2017

La Secretària General
Signat digitalment per TCAT P CATALINA DOLORES VICTORY MOLNE
- DNI 42943310X
Data: 21/03/2017 15:01:47

Granollers, 21/03/2017
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