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Aprovació de la modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents de Base Gestió d'Ingressos, exercici 2019.

DECRET
Fets
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1. Per decret de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos de l’exercici 2018, resultant-ne un
romanent de tresoreria per a despeses generals de 13.666.845,95 €.
2. L’article 182.1 del RDL 2/2004 i l’article 47.1 del RD 500/90 estableixen
que poden incorporar-se als corresponents crèdits dels pressupostos de
despeses de l’exercici immediat següent, sempre que existeixin suficients
recursos financers:

a. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les
transferències de crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades,
respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.
b. Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article
176 d’aquesta llei.
c. Els crèdits per operacions de capital.
d. Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets
afectats.

3. L’article 182.3 del RDL 2/2004 i l’article 47.5 del RD 500/90 disposen que
els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’
incorporar-se obligatòriament, amb l’excepció de què es desisteixi total o
parcialment d’iniciar o continuar amb l’execució de la despesa, o que sigui
impossible la seva realització.
4. D’acord amb la base 15 de les Bases d’Execució del Pressupost es
poden incorporar al Pressupost de l’exercici els romanents de crèdit no
utilitzats, provinents del pressupost de l’exercici anterior, descrits a l’article
182 del RDL 2/2004 i l’article 47 del RD 500/90. La incorporació de
romanents de crèdit ha de ser aprovada pel president de la corporació,
preferentment de forma simultània a la liquidació del pressupost de l’exercici.
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Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del
títol VI de la Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici
2019.
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Resolc:
Primer. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de BASEGestió d’Ingressos de l’exercici 2019 d’incorporació de romanents de crèdit
per import de 2.387.152,12 €, a l’empara de l’article 182 del RDL 2/2004, de
5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals:
Romanent per incorporació voluntària: 2.387.152,12 €
Provinent de les següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018:
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La incorporació d’aquests romanents es finançarà mitjançant romanent
líquid de tresoreria.

El president
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Josep Poblet i Tous
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