
 

 
 
 
ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2018DECR000366, DE 22 D’OCTUBRE, 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2018-13 DE MODIFICACIO DE CREDITS AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL. 
Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm. 
2018DECR000336, de 22 d’octubre, d’aprovació de l’expedient 2018-13 de 
modificacions de crèdits al pressupost de l’exercici 2018 de generació de crèdit per 
ingrés. 
 
 
Isabel Maria Cortada i Soler 
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament 
de Palau-saverdera 
 
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica 
 
 
DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2018-
13 amb la modalitat de generació de crèdits, en què consta l’informe favorable del 
Secretari Interventor qui ha emès informe sobre la Legislació aplicable i el procediment 
a seguir. 
 
Es tracta de l’aportació que efectua la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de  
Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera corresponent als consums d’aigua dels 
diversos equipaments municipals del segon trimestre de 2018, d’acord amb el que 
s’estableix al punt 5.2 de l’informe emès pel Secretari Interventor de la Mancomunitat de 
data 20.09.2018 (Registre d’entrades E2018002398) i que textualment diu: 
 

“5.2.- Aquests cànons de l’ACA tenen la condició de despesa pròpia de cadascun 
dels Ajuntaments mancomunats. Per a una adequada comptabilització dels 
mateixos, convindria pressupostar-los com a despeses pròpies de cada 
Ajuntament. En contrapartida, els pressupostos municipals d’ingressos haurien 
de contemplar l’ingrés per compensació d’idèntics imports amb càrrec al cànon 
del servei d’aigua liquidat per SOREA i transferit a la Mancomunitat”. 

 
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del Pressupost 
vigent (Base 14 del pressupost 2018 de Palau-saverdera)  en relació amb l’article 181 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, 

 
Per l’anterior dicto el present DECRET:  

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2018-13 del Pressupost 
vigent en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al detall següent: 
 
Altes en Conceptes d’Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990 



 

 
Concepte Partida  Descripció Import 

Aportació Mancomunitat d’Aigües  46301 Finançament consums municipals 3.079,19 
  TOTAL INGRESSOS 3.079,19 

 
Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Import 
320 221.01.02 Aigua Centres Educatius 368,03 

920 221.01.03 Aigua edifici Ajuntament 128,86 

333 221.01.06 Aigua Equipaments Culturals 44.50 

342 221.01.05 Aigua Instal·lacions Esportives  1.888,10 

164 221.01.01 Aigua Cementiri 384,13 

450 221.01.08 Aigua Infraestructures Municipals 249,45 

312 221.01.04 Aigua edifici dispensari 16,12 

  TOTAL DESPESES 3.079,19 

 
 
SEGON. Comunicar al Ple de la Corporació aquesta resolució en la primera sessió 
ordinària que aquesta celebri, de conformitat amb allò que estableix l’article 42 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Isabel Maria Cortada i Soler 
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament 
de Palau-saverdera 
 
 

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica 
 

 


