AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
43530 C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

DECRET D'ALCALDIA

Vist l'informe de Secretaria, sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i
d'acord amb l'establert en l'article 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 142/2018 de data, 19 de juny, sobre l’Avaluació del
Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, regla de la despesa i nivell de
deute referent a la modificació de crèdit núm. A12/2018 i l’informe d’Intervenció núm.
143/2018 de data, 19 de juny, sobre la modificació de crèdit A12/2018, per
incorporació parcial de romanents de crèdits d’exercicis tancats.
Atès l’exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d’execució del
pressupost de la Corporació, exercici 2018, i d’acord amb l’article 182 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març i els articles 47 a 48 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.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. A12/2018, amb la
modalitat d'incorporació parcial de romanents de crèdit per al pressupost de l’exercici
2018, per un import total de 61.881,82 € i d'acord al següent detall:
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Aprovada la liquidació del pressupost exercici 2017 i davant l'existència de romanents
de crèdits procedents de l'exercici anterior susceptibles de ser incorporats als
corresponents crèdits dels pressupostos de despeses exercici 2018, mitjançant
providència d’Alcaldia s’inicia l’expedient de modificació de crèdit per incorporació
parcial de romanents de crèdits d’exercicis tancats núm. A12/2018.

Número : 2018-0474 Data : 22/06/2018

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. A12/2018
amb la modalitat d'incorporació parcial de romanents de crèdits, en el qual consta
l'informe favorable de l'Interventor.
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Altes en aplicacions pressupostàries de despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits incorporables

Programa

Econòmica

1721

6237715

MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’ALCANAR

29.881,82 €

1721

6237714

MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA LES CASES D’ALCANAR

20.000,00 €

1721

6237716

MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’ALCANAR-PLATJA

12.000,00 €

Altes en aplicacions pressupostàries en concepte d’ingressos

DESCRIPCIÓ

IMPORT

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS
TOTAL

61.881,82 €
61.881,82 €

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a Intervenció per a què procedeixi a realitzar les
anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

DECRET

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Número : 2018-0474 Data : 22/06/2018

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
870000

Ho mana i firma l'alcalde president, al meu davant el Secretari, que dono fe.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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Alcanar, signat electrònicament al marge.

