ANUNCI
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple d’aquest ajuntament, en
sessió de data 30/03/2017, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits P4/2017,
mitjançant crèdit extraordinari; amb exposició prèvia públic mitjançant anunci publicat
en el BOPT núm. 88, de data 9/05/2017, així com en el tauler d’anuncis de la
Corporació, l’acord d’aprovació inicial va quedar elevat a definitiu.
En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, es publica la
modificació, resumida en capítols, tal i com estableix l’article 169.4 de l’esmentada
normativa:
 Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Aplicació
Descripció de la
Crèdit Inicial Disminució Consignaci
Pressupostàri
despesa
ó
a
definitiva
1620-2270000 Servei recollida de residus 543.578,00 € 63.706,50 € 479.871,50 €
1623-2279901 tractament de residus 301.418,00 € 63.706,50 € 237.711,50 €
“COPATE”
Import total Modificació crèdit extraordinari P4/2017
- 127.413,00 €
 Consignació de despeses amb crèdits en alta
Aplicació
Pressupostària

Descripció de la despesa

Crèdit
Inicial

Augment

Consignaci
ó
definitiva

3330-6370000 Redacció projecte executiu i
0,00 €
127.413,00 € 127.413,00
altres (teatre auditori “José A.
€
Valls”, d’Alcanar)
Import total Modificació crèdit extraordinari P4/2017
127.413,00 €

La qual cosa que es publica de conformitat al que preveuen els articles 169, 170 i 171
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refos de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci.
L’ALCALDE,
Alcanar, signat electrònicament al marge.

Codi Validació: ASFQP4ZZTX7FELLA5KGX2CPEF | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Alfons Montserrat Esteller (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 31/05/2017
HASH: b975634e78e014fbb6ec0244c89384b6

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

