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PROPOSTA D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT NÚM. 05/2021

Tipus: PROJECTES DE DESPESA 
LLIURE (fase A) URGENT
FINANÇAMENT:  INGRESSOS 

Exp. 655/2021

Vist que per Decret 474/2020 de data 14/12/2020 es va aprovar l’inici de la licitació de les 
obres de la FASE 2 (etapa C) i finalització de les obres de la FASE 1 de l’adequació i reforma de 
l’antiga nau de can Fernando Soler (Can Maiol) (exp. 2263/2020), i que amb aquesta resolució 
es va autoritzar la següent despesa:

Vist que s’ha fet la sol·licitud d’incorporació per urgència de l’esmentat crèdit, autoritzat al 
2020 però no compromès, del capítol 6, que suma un total de 385.940,11 €.

Vist que d’acord amb allò previst a l’article 47 i 99 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en relació 
amb l’article 175, 176 i 182 del TRLRHL la incorporació del saldo sobrant al 2020 és possible, 
en tant que es tracta de salso de crèdits de capítol 6.

Vist també el que disposa l’article 26 de les Bases d’execució del Pressupost vigent (BEP), el 
qual permet fer la incorporació amb caràcter previ a l’aprovació de la liquidació, previ informe 
d’Intervenció, i sempre que es justifiqui per part del Departament i el Regidor d’Hisenda la 
urgència de la seva incorporació.

Vist l’informe d’Intervenció 8.CF de data 17/03/2021, incorporat en l’expedient 576/2021, 
segons el qual aquesta incorporació no té risc de generar dèficit per a l’Ajuntament.

Atès que dita urgència existeix en tant que l’expedient ja ha prosseguit, existint proposta 
d’adjudicació per part de la mesa de contractació reunida en data 20/01/2021, pel que 
procedeix urgentment incorporar el crèdit atès que el licitador  seleccionat resta a l’espera de 
l’adjudicació del contracte, tal i com indica la sol·licitud d’incorporació de crèdit formulada 
per la Regidora de Cultura i el Regidor d’hisenda en data 26/03/2021.

Vist que la competència per a l’aprovació d’aquest expedient correspon a l’Alcaldia en virtut 
del que determina l’art. 26 de les Bases d’execució del Pressupost vigent (BEP).



_____

Per tot l’exposat, previ informe d’Intervenció, es proposa la següent RESOLUCIO:

Primer.- Aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit núm. 05/2021 (exp. 
655/2021), pel que s’incorpora un total de 385.940,11 euros, d’acord amb el detall annex, 
que es resumeix com segueix:   

Total a incorporar= 385.940,11 €
Resum fonts de finançament:  

Romanent General (5)= - €
Romanent Afectat (4) = - €

 Compromís d’ingrés o RD (6) = 385.940,11 €

El Regidor d’Economia
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)



_____

ANNEX:

DESPESES:         

FINANÇAT AMB SUBVENCIONS:

DESPESES:         

Aplicació 2021
C. oper. S/C Org. Progr. Eco. Eco. 2020 Projecte RF Import

050 N 820 920 63200  2018/2/INVER/4 6 75.585,66
050 N 820 920 63201  2018/2/INVER/4 6 310.354,45

385.940,11

INGRESSOS:

C. oper.   Orgànica Econòmica Agent Projecte  Import
020   820 76100 P0800000B 2018/2/INVER/4  385.940,11

385.940,11
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