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Ajuntament d'Alcanar

LUIS MARTÍN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 27/09/2018,
va aprovar, entre d’altres, el següent acord:

“5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. P4/2018.
L’Alcaldia-Presidència concedeix el torn de paraula al regidor d’Hisenda, en
Jordi Monfort Callarisa (ERC-AM), el qual dona compte de la proposta
d’aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. P4/2018, que consta
del següent tenor literal:

ANTECEDENTS
Atès la providència de data 13 de juliol de 2018 per a l’execució de títols judicials
número 12/2015 en relació al procediment ordinari 340/2012 del jutjat
contenciós-administratiu número 1 de Tarragona es fa precís la concessió d'un crèdit
extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. P4/2018, en
la modalitat de crèdit extraordinari per la incorporació del romanent de tresoreria per a
despeses generals de l’exercici 2017, en el qual consta l'informe favorable del
departament d’intervenció.
Per tot això, es demana al departament d’intervenció que realitzi una modificació per
crear l’aplicació pressupostària esmentada amb càrrec al Romanent de Tresoreria
resultant de la liquidació de l’exercici anterior.
FONAMENTS JURÍDICS:
Vist que l’article 177 de la RDL 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
que estableixen que, quan s’hagi de realitzar una despesa que no pugui demorar-se
fins l’exercici següent, i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest
sigui insuficient o no ampliable, el President ordenarà la incoació d’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit en el
segon.
Vist que el mateix article 177 del RDL 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals especifica que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit podran
finançar-se, entre d’altres recursos, mitjançant el Romanent de Tresoreria.
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“PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA

Ajuntament d'Alcanar
Vist l’informe de de la intervenció municipal que consta a l’expedient.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. APROVAR la modificació de crèdit núm. P4/2018, modalitat crèdit
extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Alta en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Programa

Econòmica

162

780

CONTENCIÒS SOREA 2005-2011

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

0,00 €

557.274,05 €

557.274,05 €

TOTAL

557.274,05 €

Aplicació
Descripció

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES
GENERALS

1.853.636,09 €

557.274,05 €

2.410.910,14 €

TOTAL

557.274,05 €

Econòmica
871001

SEGON. EXPOSAR al públic aquest acord, previ anunci en el BOP de Tarragona, per
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar reclamacions davant el Ple. La modificació es considerarà definitivament
aprovada, sense necessitat de nou acord, si durant el citat període no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari el Ple disposa d’un mes per resoldre-les.”

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb l’advertiment de l'art. 206
del R.O.F., a Alcanar, document signat al marge electrònicament.
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Alta en aplicacions d’ingressos

