
Exp.: [   ]
Codi: [   ]
RE: [   ]
Ref.: DJB[   ]

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 353 DE 01 DE JUNY DEL 2018

Identificació de l’expedient

Modificació de crèdit 12/2018 del pressupost

Antecedents

Atès que aquest  Ajuntament ha rebut de la Generalitat de Catalunya la resolució del 28 d’ abril del

2017 en relació a la subvenció atorgada pel Pla de Barris,  pel que ens atorga més subvenció de l

aprovada inicialment.

Atès que en l’ obra de l’ Hotel Entitats  que ja ha estat adjudicada i s’ està portant a terme hi ha hagut

una necessitat imprevisible i s’ ha de fer mes obres de les previstes inicialment, pel que no s’ ha dotat

de consignació suficient a la partida. 

Atès que en l’ obra de les Baranes de Can Cendra tot i que ja estava previst en el pressupost inicial l’

execució de l’ obra no es va dotar amb el  crèdit suficient.

Vist l’ informe favorable d’ intervenció. 

Fonaments de Dret :

Article 181 del TRLRHL i article 40 del RD 500/90.

Base 12  d’ execució del pressupost.

Resol.lució de la Generalitat de Catalunya del 28 d’ abril del 2017 subvenció del Pla de Barris

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  següent  modificació  del  crèdit  del  pressupost  2018,  per  crèdit  generats  per

subvenció:
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Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès

Tel. 972 420 058

info@angles.cat



 

 

DESPESES

partida Pressupost defin. Modificació Pressupost total

933 63200 Hotel Entitats 151.351,34 16.980,52 168.331,86

171  61900  Baranes  Can

Cendra

5.000 12.465,70 17.465,70

Total modificacó 29.446,22

 

          INGRESSOS

Partida Pressupost Modificació Pressupost total
75080 Subvenció Pla de Barris 988.094,52 29.446,22 1.017.540,74

 

 

    

 

 

 Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa davant meu, la Secretària, que ho certifico.

Anglès,

L'Alcaldessa presidenta La Secretària 

Astrid Desset Desset                                                                Sandra Pinós Martinez                      
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