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Atès que l’article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, va introduir una 
nova modificació en aquesta obligació de donar compte al Ple, fitxant que la sessió en 
la que s’hauria de dur a terme havia de ser aquella en la que es donés compte de la 
liquidació del pressupost. 
 
Atès que l’interventor general ha emès l’informe núm. 01/064/2019 que conté la 
relació dels informes emesos dels quals s’ha de donar compte al Ple, segons el que 
s’ha exposat i de conformitat amb el que disposen els apartats 3, 4, 7, 8 i 10 de 
l’article 74 de les bases d’’execució del pressupost. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció núm. 01/064/2019 sobre 
resolució de discrepàncies i sobre les principals anomalies detectades matèria 
d’ingressos, corresponents a l’exercici 2018, en compliment d’allò que disposa l’article 
218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 15.6 al Reial 
Decret 424/17, i els apartats 8 i 10 de l’article 74 de les bases d’execució del 
pressupost. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:05 al 00:19:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1085.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
1/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE 
TRESORERIA DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1085.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1085.0
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Aprovar expedient de modificació 
de crèdit núm. 1/2019 per crèdit 
extraordinari amb càrrec a 
romanent de Tresoreria de 
l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà de 
Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que el Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, en sessió 
celebrada el 12 de març d’enguany, acorda proposar al Ple de l’Ajuntament la 
modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a Romanent de Tresoreria 
existent a 31 de desembre de 2018, per un import de 22.250,00 euros. dels quals 
20.021,00 euros són per fer front a la despesa de l’adquisició de taules de so, 
mobiliari de suport d’aquestes i equips informàtics necessaris per al seu 
funcionament; i 2.229,00 corresponen a crèdits extraordinaris per tal de reconèixer 
crèdits d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix 
dotació adequada o suficient al vigent Pressupost. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2019. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2019, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2019, de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió de Cornellà per crèdit extraordinari finançat amb càrrec a 
romanent de tresoreria, segons el següent detall i resum per capítols: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
28.4910A.6230009 ADQ. EQUIPS DE SO/RÀDIO 0,00 16.996,00 0,00 16.996,00 
28.4910A.6250000 ADQ. MOBILIARI /RÀDIO 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 
28.4910A.6260000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) / RÀDIO 0,00 1.815,00 0,00 1.815,00 
28.4910A.6250001 ADQ. MOBILIARI / RÀDIO (CR) 0,00 2.229,00 0,00 2.229,00 
 
 TOTAL DESPESES  22.250,00 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
28.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 0,00 22.250,00 0,00 22.250,00 
 
 TOTAL INGRESSOS  22.250,00 0,00 

 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. VI.- Inversions reals....................................  22.250,00 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  22.250,00 0,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers ..................................  22.250,00 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  22.250,00 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:13 al 00:20:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1153.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1153.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1153.0

