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DECRET D'ALCALDIA

RESOLC

Altes
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Econòmica

171

609
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Crèdits
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Transferèncie
s de crèdit

Crèdits
finals

PARC PASSEIG MARJAL

20.000 0€

1.700 €

21.700 €

Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total d'aquest,
s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb
diferent vinculació jurídica.
Baixes o Anul·lacions
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6270000
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finals

PROJECTES COMPLEXOS - URBANISME

55.000€

1.700 €

56.700 €

El parc del passeig Marjal, durant els períodes no lectius i de vacances escolars,
pretén ser una àrea social i lúdica per fomentar també la conciliació familiar. D’aquesta
manera, es posa a disposició de les famílies i xiquets/es del nostre i d’altres municipis
que vénen a gaudir de períodes de descans una oferta gratuïta d’esbarjo, ajustada a
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Alfons Montserrat Esteller (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 27/06/2018
HASH: b975634e78e014fbb6ec0244c89384b6

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. A14/2018, amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries d'aquesta àrea
de despesa, d'acord al següent detall:

Número : 2018-0481 Data : 27/06/2018

Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, vista
la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció núm. 153/2018 de data 26 de juny, així
com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb l'establert en
els articles 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
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les necessitats dels infants, sense la necessitat de desplaçar-se fora del municipi. Per
la qual cosa, s’han comprat jocs infantils i paviment de cautxú de seguretat.
SEGON. Donar trasllat a 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, i remetre còpia d'aquest a l'Administració
de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

Alcanar, signat electrònicament al marge.

EL SECRETARI,

DECRET

L’ALCALDE,

2

Codi Validació: RMZWXQPNM3CXRJNZLEHK46TWP | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

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

Número : 2018-0481 Data : 27/06/2018

TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut del que es disposa en l'article 113 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats
podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
d'aquesta Jurisdicció.

