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ALCALDIA
A.M.
Exp. 325/2018

DECRET D'ALCALDIA
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. 209/2018, 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,

Transferències en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Programa

Econòmica

323

6320001

Descripció

Crèdits inicials

Transferències de
crèdit

Crèdits
finals

REPARACIÓ TANCA
ESCOLA JOAN BTA.
SERRA

1.006,72 €

1.003,80 €

2.010,52 €

DECRET

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 en Concepte d'Ingressos
Aplicació
Programa

Econòmica

323

6320000

Descripció

Crèdits inicials

Transferències de
crèdit

Crèdits
finals

REPOSICIÓ FINESTRES
ESCOLA MARJAL

1.006,72 €

-1.003,80 €

2,92 €

TOTAL

1.006,72 €

-1.003,80 €

2,92 €

Davant l'existència de transferències corrents que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació
és insuficient i no ampliable, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres
aplicacions de despeses del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a
aquesta àrea de despesa, es va instar mitjançant provisió d'Alcaldia la incoació d'un
expedient de transferència de crèdits per donar cobertura a les necessitats
sobrevingudes amb motiu dels treballs d’arranjament de la tanca de l’Escola Joan Bta.
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PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit A22/2018 amb la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries d'aquesta àrea de despesa,
d'acord al següent detall:

Número : 2018-0635 Data : 20/08/2018

RESOLC

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

Serra d’Alcanar per tal de substituir i col·locar una nova porta corredissa al tancament
perimetral de l’Escola Joan Bta. Serra d’Alcanar. Per la qual cosa, és convenient
adaptar els crèdits corresponents de les aplicacions pressupostàries de la mateixa
àrea de despesa, tot existint crèdit no disposat per l’import que es transfereix a les
aplicacions pressupostàries objecte de disminució per un import total de 1.003,80 €.

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

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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DECRET

Alcanar, signat electrònicament al marge.
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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.

Número : 2018-0635 Data : 20/08/2018

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, i remetre còpia d'aquest a l'Administració
de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

