
  

 

 
  

  

 

 

                                                                             

 

 
DECRET 

 

Núm. expedient 1/2015 Codi XBMQ  

Promotor CEMICAL 

Tipus expedient 900 Altres 

Objecte 
Modificació de crèdit 1/2015 per incorporació de romanents de 
crèdits 

Destinataris  CIF/DNI  

Núm. op. comptable  Import total 9.815,52 € 

Altres serveis  

Ref. interna  Actes de referència VNIS  

 
 

Atès que per Resolució del director gerent del CEMICAL de 12 de desembre de 2014 

es va procedir a l’aprovació de l’expedient de contractació per a les tasques de 

correcció, maquetació i impressió del llibre que du per títol “Aplicació del principi de 

no discriminació al personal temporal al servei de l’Administració pública”, de l’autor 

Josep Aldomà Buixadé. 

 

Atès que s’han efectuat en els terminis estipulats les tasques que es van contractar per 

mitjà de l’esmentada Resolució, així com s’ha determinat l’import final dels serveis 

prestats pels adjudicataris. 

 

Vista la relació de romanents de crèdit de 2014 a incorporar al pressupost del 

CEMICAL regulada per l’article 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, per un import total de NOU MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS I 

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (9.815,52 €), d’acord amb els dos annexos adjunts a la 

present resolució. 

 

Vist el que estableixen els articles 47 i 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, pel que 

fa als romanents de crèdit incorporables i al seu finançament. 

 

Vist l’apartat 4 de la base 9a de les Bases d’execució del pressupost del Consorci, que 

autoritza les modificacions de pressupost per incorporació de romanents de crèdit. 
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Atès que existeixen els recursos financers suficients per efectuar la dita incorporació 

de romanents de crèdit per la quantia de la present proposta. 

 

Vist l’apartat 5 de la base 9a de les Bases d’execució del pressupost, que atribueix a la 

Presidència del CEMICAL la competència per aprovar la incorporació dels romanents 

de crèdit, en relació amb l’article 9.2 k) dels vigents estatuts del Consorci. 

 

En virtut de tot l’anterior, el director gerent proposa a la Presidència l’adopció de la 

següent 

 

R E S O L U C I Ó 

 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2015 del pressupost del CEMICAL de 

l’exercici 2015 per incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb allò previst a 

l’article 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, per un import total 

de NOU MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (9.815,52 

€). 

 

Segon.- Aplicar la modificació a l’econòmic 92000.227.06 del pressupost de despeses. 

 

Barcelona, 13 de març de 2015 

El director gerent                                                                        

 

 

Joaquin Valls Arnau                                                                   

 

Vista l’anterior proposta, RESOLC de conformitat 

Barcelona,  

 

El President   La interventora delegada           

 

 

Carles Rossinyol Vidal   Celia Gallego Herrera 
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ANNEX I 
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ANNEX II 

 


