
 

DECRET 

 
 
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2019, en relació als 
articles 47 i 48 del RD 500/90 de 20 d’abril i 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de  la Llei reguladora de les hisendes Locals, s’ha procedit a la incoació 
del corresponent expedient de modificació pressupostària per incorporació de romanents de 
crèdits procedents de l’exercici anterior. 
 
La incorporació correspon a romanents de crèdit que emparen projectes amb ingressos 
afectats d’acord amb la relació que determina el saldo corresponent a la liquidació, sota la 
denominació de: “despeses amb finançament finalista", i a crèdits que emparen compromisos 
de despesa de l’exercici anterior a que fa referència l’article 26.2.b) del R.D.500/90 de 20 
d’abril.  
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 47 del RD 500/90 de 20 d’abril, la tramitació dels 
expedients d’incorporació de romanents de crèdits haurà de regular-se a les bases d’execució 
del Pressupost. 
 
Atès que les bases aprovades es reconeix a l’alcaldia la facultat d’aprovar les incorporacions de 
romanent de crèdit, per la present 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la incorporació al pressupost de 2019 del romanents de crèdit procedents 
del pressupost de l’exercici 2017, d’acord amb allò que determina l’art.182 del RDL 2/2004, de 
5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals , 47 i 48 
del RD 500/90, de 20 d’abril,  per un import total de 669.884,64 euros ,  els quals es finançaran 
de la següent manera: 
 
1. Partida: 13.342.62202 
Denominació: VESTIDORS CAMP DE FUTBOL    
Import romanent de crèdit a incorporar:                                                       494.441,14 € 
Finançament: romanent de tresoreria afectat                                              447.423,03 € 
Finançament: romanent de tresoreria general                                               47.018,11 € 
 
2. Partida: 10.326.60900 
Denominació: APARCAMENT DAVANT COL.LEGI EL ROSER 
Import romanent de crèdit a incorporar:                                                         23.749,88 € 
Finançament: romanent de tresoreria afectat                                                20.000,00 € 
Finançament: romanent de tresoreria general                                                 3.749,88 € 
 
3. Partida: 10.459.60901 
Denominació: APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL 
Import romanent de crèdit a incorporar:                                                         49.999,81 € 
Finançament: romanent de tresoreria afectat                                                40.565,98 €  
Finançament: romanent de tresoreria general                                                 9.433,83 € 
 
4. Partida: 11.1721.62301 
Denominació: RECÀRREGA ELÈCTRICA VEHICLES 
Import romanent de crèdit a incorporar:                                                         15.460,03 € 
Finançament: romanent de tresoreria afectat                                                15.460,03 € 
 



 

5. Partida:10.459.60900 
Denominació: PROJECTE CANALITZACIÓ DE SERVEIS 
Import romanent de crèdit a incorporar:                                                         15.675,55 € 
Finançament: romanent de tresoreria afectat                                                 15.675,55 € 
 
6. Partida: 04.334.48000 
Denominació: BECA RECERCA JOSEP ROMEU 2017-2018 
Import romanent de crèdit a incorporar:                                                           2.100,00 € 
Finançament: romanent de tresoreria general                                                 2.100,00 € 
 
7. Partida: 16.912.48000 
Denominació: INDEMNITZACIÓ AL GRUP POLÍTIC AVV 
Import romanent de crèdit a incorporar                                                          11.760,00 € 
Finançaments: romanent de crèdit general                                                    11.760,00 €  
 
 
8. Partida: 16.912.48001 
Denominació: INDEMNITZACIÓ AL GRUP POLÍTIC PDeCAT 
Import romanent de crèdit a incorporar                                                            4.320,00 € 
Finançaments: romanent de crèdit general                                                      4.320,00 €  
 
9. Partida: 10.161.22714 
Denominació: TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES. SERVEI SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 
Import romanent de crèdit a incorporar                                                          52.378,23 €                                     
Finançaments: romanent de crèdit general                                                    52.378,23 € 
 
 
INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE 
TRESORERIA AFECTAT: 
 
1. Partida: 13.342.62202                                                                             447.423,03 € 
2. Partida: 10.326.60900                                                                               20.000,00 € 
3. Partida: 10.459.60901                                                                               40.565,98 € 
4. Partida: 11.1721.62301                                                                             15.460,03 € 
5. Partida:10.459.60900                                                                                15.675,55 € 
 
 
INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE 
TRESORERIA GENERAL 
 
1. Partida: 13.342.62202                                                                               47.018,11 € 
2. Partida: 10.326.60900                                                                                 3.749,88 € 
3. Partida: 10.459.60901                                                                                 9.433,83 € 
4. Partida: 04.334.48000                                                                                 2.100,00 € 
5. Partida: 16.912.48000                                                                               11.760,00 € 
6. Partida: 16.912.48001                                                                                 4.320,00 € 
7. Partida: 10.161.22714                                                                               52.378,23 € 
 
FINANÇAMENT 

Romanent de tresoreria per despeses afectades                                        539.124,59 € 
Romanent de tresoreria per despeses generals                                          130.760,05 € 
 



 

 
SEGON.- Declarar l'executivitat de la present Resolució des del mateix  moment de la seva 
signatura, ordenant-se des d’aquest moment la incorporació al pressupost d’enguany de la 
modificació pressupostària acordada.  
 
Sant Julià de Vilatorta, 13 de març de 2019 
 


