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DECRET 272/22
Vistes la proposta d’incorporació de romanents signada per l’Alcalde en data 27/06/2022, a
sol·licitud de les diferents regidories.
Vist que els esmentats romanents sumen 17.671,86 €, corresponents a despeses
compromeses de capital, finançats amb ingressos ordinaris.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), es tracta de
romanent incorporable.
Vist també el que disposa l’article 26 de les Bases d’execució del Pressupost vigent (BEP), i
atès que la liquidació de l’exercici 2021 ja ha estat aprovada per Decret 124/2022 de
28/03/2022, amb un RLT per a despeses generals obtingut de 6.697.248,36 €.
Vist l’informe d’Intervenció 19/2022.CF de data 27/06/2022 que conclou de conformitat a la
proposta d’incorporació.
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), i per tot
l’exposat,
HE RESOLT
Primer.- Aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit núm. 10/2022 (exp.
1695/2022), pel que s’incorpora un total de 17.671,86 €, d’acord amb el següent detall:
DESPESES:
C. oper.
050
050

S/C
S
S

Orgàn.
230
610

Aplicació 2022
Prog.
Econom.
1521
62200
342
63201

Projecte
2021/2/INVER/13
2021/2/INVER/44

RF
5
5

Import
126,86
17.545,00
17.671,86

Agent

Import
17.671,86
17.671,86

INGRESSOS:
C. oper.
020

Orgànica Econòmica
710
87000

Projecte

Segon.- Aquesta modificació és executiva des de la data de signatura de la resolució.
Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
L’Alcalde,
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)
Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI
46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 27/6/2022 12:00:11

_____
CVE: 20220-06867-16244-24212

