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ALA.
Informe d’Intervenció número: 2020/049.
Referència: Modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre 
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries.

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA A DEFINITIU L’ACORD DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 2020/02, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS, FINANÇATS MITJANÇANT ANUL·LACIONS O BAIXES DE 
CRÈDITS D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EN LA MODALITAT DE 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS, ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 

DESPESES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA, FINANÇATS MITJANÇANT 
BAIXES DE CRÈDITS D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

En haver transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de crèdits extraordinaris, 
finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions 
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes 
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, sense que s’hagi presentat cap 
reclamació, objecció i/o observació (Anunci publicat, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de 05/05/2020-CVE.: 2020010614), la modificació 
pressupostària número 2020/02 es considera definitivament aprovada, de conformitat 
amb l’establert a l’article 169.1 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 i l’article 20.1 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol 
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(actualment, 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 matèria de pressupostos.

En compliment de l’article 169.3 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 i de l’article 20.3 
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(actualment, 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 matèria de pressupostos, es fa públic 
el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, en els 
termes fixats a l’article 169.6 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, resumit per capítols.
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ESTAT D’INGRESSOS

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PREVISIONS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

I IMPOSTOS DIRECTES 7.575.000,00 € 7.575.000,00 €
II IMPOSTOS INDIRECTES 450.000,00 € 450.000,00 €
III TAXES I PREUS PÚBLICS 1.853.750,00 € 1.853.750,00 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.186.648,86 € 3.217.654,76 €
V INGRESSOS PATRIMONIALS 14.400,00 € 14.400,00 €

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS 
REALS 0,00 € 0,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00 € 50.000,00 €
IX PASSIUS FINANCERS 1.467.000,00 € 1.467.000,00 €

TOTALS 14.596.798,86 € 14.627.804,76 €

ESTAT DE DESPESES

DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CRÈDITS
INICIALS

CRÈDITS
TOTALS

I PERSONAL 4.809.165,38 € 4.809.165,38 €
II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.535.609,42 € 5.45.651,21 €
III DESPESES FINANCERES 65.566,30 € 76.166,30 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.339.213,36 € 1.379.319,26 €

V FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 47.950,61 € 47.950,61 €

VI INVERSIONS REALS 1.555.293,79 € 1.620.552,00 €
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 €
VIII ACTIUS FINANCERS 50.000,00 € 50.000,00 €
IX PASSIUS FINANCERS 1.194.000,00 € 1.194.000,00 €

TOTALS 14.596.798,86 € 14.627.804,76 €

Contra el present acord, que és definitiu i ferm en via administrativa, conforme l’article 
171 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, els interessats podran interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos (2) mesos, explicats a partir de 
l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis i en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb seu a 
Barcelona, d’acord amb el que s’estableix als articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la 
interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.
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Sense perjudici d’això, i d’acord amb allò que estableix l’article 171.3 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, la interposició d’aquest recurs no suspendrà, per si sola, l’efectivitat 
de l’acord impugnat. 
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