
 

 
 

 

 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDENCIA, D’APROVACIO INICIAL DE 

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS 06/2017. 
 

Es proposa expedient de transferència de crèdits al pressupost de l’Ajuntament, destinades a 

finançar les següents actuacions: 

 

- Actuacions finançades amb minoració de la partida 929-50000 “Fons de contingència i 

altres imprevistos” : 

o Incorporar les despeses corresponents a la modificació de crèdits núm. 11/2016 

tramitada durant l’exercici anterior per uns treballs complementaris de 

soterrament dels serveis que finalment no es varen executar durant l’exercici 

2016. 

L’expedient de modificació de crèdit que es proposa s’efectua al no resultar ser possible 

disminuir crèdit d’altres partides de diferents nivells de vinculació jurídica i no altera la quantia 

total de l’estat de despeses. Per altra banda, l’expedient afecta a partides de diferent Àrea de 

Despesa i per tant la competència d’aprovació correspon al Ple de la Corporació. 

Vistos els  informes de la intervenció de fons. 

De conformitat amb el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 36 del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 

d’hisendes locals, i les Bases 9ena a 13ena, de les Bases d’execució del Pressupost de Palau-

saverdera de l’exercici. 

Es per tot l’anterior que aquesta Alcaldia Presidència PROPOSA al Ple de la Corporació  

l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 06/17 del 

pressupost de la Corporació de l’exercici 2017, d’acord amb el següent detall: 

PARTIDA CONCEPTE CREDIT 

EXTRAORD. 

BAIXA 

425-60907 Obra civil i CDU variant BT Pl. Major 9.964,35  

425-60907 Obra civil rases variant BT Pl. Major 3.859,90  

929-50000 Fons contingència i altres imprevistos  13.824,25 

  13.824,25 13.824,25 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al 

Tauler d’anuncis de la Corporació, per termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats 

podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions. 

 

Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions els acords anteriors s’entendran elevats a 

definitius sense necessitat d’adoptar nou acord al respecte. 

 
Isabel Maria Cortada i Soler 

Alcaldessa President de l’Ajuntament 

de Palau-saverdera 

 

Palau-saverdera, a 17 de juliol de 2017 


		2017-07-17T14:25:37+0200
	CPISR-1 C Isabel Maria Cortada Soler - 17/07/2017 14:25:37 - Càrrec: Alcaldessa
	#T#Alcaldessa




