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DECRET D'ALCALDIA

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. A15/2018, del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Programa

Econòmica

172

2270101

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacion
s de crèdit

Crèdits
finals

EXECUCIONS
SUBSIDIÀRIES I NETEJA
SOLAR

39.714,15 €

12.311,75 €

52.025,90 €

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els
següents
Altes en Concepte d'Ingressos
Aplicació econòmica
Cap.

Art.

Conc.

3

39

399

Descripció

INGRESSOS DERIVATS EXECUCIONS
SUBSIDIÀRIES (NETEJA SOLARS)

1

Euros

12.311,75 €
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En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i
44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que 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.

Número : 2018-0491 Data : 29/06/2018

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. A15/2018,
en la modalitat de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable del
departament d’intervenció núm. 159/2018 i informe núm. 158/2018 sobre estabilitat,
regla de la despesa i deute viu referent a l’expedient de modificació de crèdit per
generació A15/2018.

DECRET

Alfons Montserrat Esteller (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 03/07/2018
HASH: b975634e78e014fbb6ec0244c89384b6

LUIS MARTIN MONTULL (1 de 2)
SECRETARIO
Data Signatura: 29/06/2018
HASH: 9383c571dc9f03a1f5155f4528ab8582

ALCALDIA
A.M.
Exp. 325/2018

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

JUSTIFICACIÓ
Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable:
El reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació en el
cas de les execucions subsidiàries de que el/la/els/les propietari/a/s/es han fet cas
omís de la notificació per procedir a la neteja dels terrenys i, finalment s’ha acordat
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament d’Alcanar.

Ho mana i firma l'Alcalde, al meu davant el Secretari, que dono fe.
Alcanar, signat electrònicament al marge.
EL SECRETARI,
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TERCER. Comunicar la present resolució al departament d’Intervenció-Tresoreria.

Número : 2018-0491 Data : 29/06/2018

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.

