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Modificació pressupostària número 1 per la incorporació de romanents de crèdit amb
finançament afectat al pressupost de l'exercici 2022

FIR$INT_AYT
DECRET núm.

2299/2022

Antecedents de fet
1. Per Decret d’alcaldia número 1146/2022 de data 10 de febrer de 2022 s’aprova
l’expedient número 1 de modificació pressupostària per la incorporació de romanents de
crèdit a l’exercici 2022 (expedient número SVE/2022/6).
2. Aprovat el decret s’observa un error en el circuit de signatura del mateix, en tant que la
signatura llegible és de la Tinenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu quan corresponia a l’Alcaldessa.
Fonaments de Dret
1. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
2. Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell (BePAS) 2022.
D’aquesta regulació es poden extreure les següents consideracions jurídiques:
1. D’acord amb l’article 47.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos; la
tramitació dels expedients d'incorporació de crèdits s'haurà de regular a les
bases d'execució del pressupost.
2. D’acord amb l’article 12 de les Bases d’Execució del Pressupost de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022, l’òrgan competent per aprovar les
modificacions de crèdit és l’Alcalde o òrgan en qui delegui.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències que legalment tinc conferides
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RESOLC:

Únic. Ratificar el decret 1146/2022 de data 10 de febrer de 2022 donat que la
competència per l’aprovació dels expedients d’incorporació de romanents correspon a
l’Alcaldessa.

I perquè consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
Marta Farrés Falgueras
ALCALDESSA
07-03-2022 13:10:21
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