D’acord amb la proposta de la regidora d’Hisenda, de data 29 d'agost de
2017, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit segons el detall següent:

Nom

Import

75080

Subvenció DARP

28,679.75 €

79400

Subvenció FEADER

21,635.60 €

Total nous ingressos: 50.315,35 €

MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES.
Aplicació
pressupost.

Nom

Consignaci
Proposta
ó actual
d’increment

Consignació
definitiva

1.1722.6190
0

Millora forestal
Cova Avellanes i
Marturi

0.00 €

20,350.00 €

20,350.00 €

1.1722.6190
1

Obertura línia
defensa forestal
contra incendis

0.00 €

29,965.35 €

29,965.35 €

Total despeses a finançar: 50.315,35 €

La interventora ha emès informe favorable
D’acord amb el que disposen els articles 181 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, així com
l’establert en la Base 10 de les d’execució del pressupost per a l'exercici
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Concepte

Número : 2017-0513 Data : 30/08/2017

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.
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Alcalde-President
Data Signatura: 30/08/2017
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

2017,
RESOLC:
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Roquetes, document signat electrònicament

DECRET ALCALDIA

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 10/2017
mitjançant la generació de crèdit, finançat amb nous ingressos no tributaris
del pressupost municipal originats pels ajuts atorgats per la Direcció General
d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, pel projecte "Actuacions silvícoles
de millora forestal a la forest CUP 21 Cova Avellanes i Marturi", per import
total de 20.350€ i desglossat en DARP (57%) 11.599,50€ i FEADER (43%)
8.750,50€; i pel projecte "Treballs d'obertura d'una línia de defensa contra
incendis forestals i construcció d'obra civil" per import total de 29.965,35€ i
desglossat en DARP (57%) 17.080,25€ i FEADER (43%) 12.885,10€. .

