
 

 
 

 

 

 
PROPOSTA D’ACORD 

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

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS 05/2018. 
 

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té previst construir un centre de protecció i 

adopció d’animals a l’Alt Empordà, el qual serà finançat entre el Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà,  l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i els municipis de l’Alt Empordà 

que s’hi adhereixin, essent l’import de 1.164,80 euros l’aportació que pertocaria a l’Ajuntament 

de Palau-saverdera per aquest exercici 2018. 

 

Aquesta aportació es finançarà amb minoració a la partida pressupostària 1622-226.99.00 

anomenada “Despeses diverses de Medi Ambient”. 

  

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. 

Vist l´ informe 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 05/2018 del 

pressupost de la Corporació de l’exercici 2018, d’acord amb el següent detall: 

PARTIDA CONCEPTE CREDIT 

EXTRAORD. 

BAIXA 

1622-226.99.00 Despeses diverses Medi Ambient  1.164,80 

311-461.00.01 Consell Comarcal, Centre 

protecció i adopció animals 

1.164,80  

  1.164,80 1.164,80 

 

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 Presidenta de l’Ajuntament  

de Palau-saverdera 

 

Palau-saverdera, a la data de la signatura digital. 
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