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DECRET D'ALCALDIA

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. A30/2018 amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries d'aquesta àrea
de despesa, d'acord al següent detall:
Altes
Aplicació
Programa
326

Econòmic
a
480

Descripció

Crèdits
inicials

Transferènci
es de crèdit

Crèdits
finals

PREMIS LOGOTIP OFICIAL EMMA

0,00 €

500,00 €

500,00 €

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
Aplicació
Programa

Econòmica

326

2269900

Descripció

Crèdits
inicials

Transferèncie
s de crèdit

Crèdits
finals

DESPESES DIVERSES-PLA EDUCATIU DE
L’ENTORN

9.000,00 €

-500,00 €

8.500,00 €

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
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JOAN ROIG CASTELL (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 22/10/2018
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

RESOLC

Número : 2018-0796 Data : 18/10/2018

Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i la
Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció núm. 272/2018, 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,
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sobrevingudes amb motiu de la convocatòria del disseny d’un logotip destinat a
representar la imatge de l’Escola Municipal de música d’Alcanar, titularitat de
l’Ajuntament d’Alcanar, que representi gràficament les característiques i els valors de
l’Escola de Música d’Alcanar. Per la qual cosa, s’han elaborat unes bases per al
concurs “Logotip de l’EMMA” on s’estableix que es lliuraran uns premis al 1r,2n i 3r
classificats per un import total de 500,00 €.

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.
QUART. Comunicar la present resolució al departament d’Intervenció-Tresoreria.
Ho mana i firma l'Alcalde, al meu davant el Secretari, que dono fe.

DECRET

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.

Número : 2018-0796 Data : 18/10/2018

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 500,00 €.

Alcanar, signat electrònicament al marge.
EL SECRETARI,
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L’ALCALDE,

