
 
 

 
 

DECRET 
 
Número expedient: 2022/1049 
 
Fonaments jurídics 
 

D’acord amb al capítol II de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva en el que es regulen les modificacions de crèdit, correspon a 
l'alcalde aprovar l’expedient d’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS, un cop revisada la 
següent documentació : 

1. Al tractar-se d’un expedient d’incorporació de romanents: 
a. Document justificatiu de la font de finançament. 
b. Certificat de l’existència de romanent de crèdit suficient de l’exercici en els 

termes previstos a la ICAL. 
2. Proposta d’acord per a l’aprovació de la despesa. 
3. Informe de control permanent no planificable. 

 
Vista la memòria valorada emesa pel responsable de la despesa sobre la necessitat 
de realització de la modificació de crèdit per realitzar la despesa, així com la justificació 
de l’existència de romanents de crèdit i de la font de finançament. 
 
D’acord el que estableix l’article 182 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 47 i 48 
del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article primer del títol sisè de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
pressupostària. 
 
RESOLC: 
 
Primer/únic- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit 1IR 4/2022, 
d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2022, per un import 
total 3.434,62€, que es finançaran amb les fonts que es detallen a continuació i que 
s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost d’enguany, segons el detall 
següent: 
 
 

Font de finançament  Import 

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals  3.434,62€ 

Romanent líquid de tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat 

  

Compromisos ferms d’aportació   

Majors ingressos recaptats sobre els totals previstos   

TOTAL 3.434,62€ 
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