ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2018DECR000391, DE 13 DE NOVEMBRE,
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2018-15 DE MODIFICACIO DE CRÈDITS AL
PRESSUPOST MUNICIPAL.
Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2018DECR000391, de 13 de novembre, d’aprovació de l’expedient 2018-15 de
modificacions de crèdit al pressupost de l’exercici 2018 de transferència entre partides.

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
De conformitat amb el que estableixen els articles 179 i 180 del Reial Decret 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local i mitjançant els
quals es regulen les transferències de crèdits, i davant la necessitat de suplementar
unes partides pressupostàries amb càrrec a altres partides pressupostàries.
Atesa la Base d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018 núm.13
“Transferències de Crèdits”, la qual estableix “l’aprovació de les transferències de crèdit
entre partides de la mateixa àrea de despesa o entre partides del capítol I, correspon a
l’Alcaldia.”
Atès que amb data 12 de novembre de 2018, el Secretari Interventor emet informe amb
el qual exposa que aquesta modificació de crèdits de crèdits no comporta un augment
de les despeses sinó una regularització interna de les partides pressupostàries al
finalitzar l’exercici, ja que totes les partides a les quals es transfereix saldo disposen de
vinculació jurídica.
Es per tot l’anterior que DECRETO:
Primer.- Aprovar l’expedient numero 2018-15 de transferència de crèdit, a la baixa un
crèdit pressupostari i a l’alta un altre crèdit pressupostari, d’acord amb el que estableixen
els articles 179 i 180 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i d’acord amb la base 13 de les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2018:
Partida
Pressupostària
164-221.00.01
165-221.00.08
163-227.00.00

Descripció
Energia elèctrica cementiri
Enllumenat públic
Neteja viària

Alta
100,00
12.000,00
167,94

Baixa

1623-227.00.02
1622-227.00.03
1622-227.00.04
165-227.99.05
171-221.99.00
171-227.99.00
1622-226.99.00
151-480.00.08
333-221.00.06
342-221.00.05
330-227.99.07
342-226.99.01
943-467.00.00
932-227.08.00
Total

Consell Comarcal Abocador
Gestió restes vegetals
Gestió deixalleria
Servei manteniment enllumenat
Altres subministraments jardineria
Servei jardineria
Despeses diverses medi ambient
Altres indemnitzacions
Energia elèctrica equipaments culturals
Energia elèctrica instal·lacions esportives
Pla dinamització juvenil
Despeses diverses esports
Consorci Costa Brava
Servei recaptació executiva Xaloc

20.000,00
2.500,00
4.000,00

3.000,00
4.000,00
160,00
45.927,94

10.160,32
1.000,00
6.990,81
3.095,22
17.521,59
5.465,24
1.534,76
160,00
45.927,94

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.
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