Expedient: 328/2018
Assumpte: Modificació pressupostària
obligatòria de romanent de crèdit.

número

2/2018

incorporació

Per resolució d'alcaldia núm. 2018-0117 de data 21 de febrer de 2018 es va
aprovar l'expedient de modificació de crèdit 2/2018 per incorporació
obligatòria de romanents de crèdit.

1. Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o
aritmètiques existents en els seus actes.”
D’acord amb la proposta de la regidora d’Hisenda, cal tramitar l’expedient de
generació de crèdit segons el detall següent:
Romanent de crèdit a incorporar:
Aplicació
pressupostària
2.165.62300
2.1532.61902
2.342.60901
2.454.61901

Descripció

Consignació
actual

Lluminàries Av. Diputació – Reductors fluxe
Pilans (PEXI)
Remodelació plaça Raval de Cristo
Rocòdrom
Camí Pandorga

Proposta
d'increment

0,00
8.443,90
2.999,59
5.182,89

Total despeses

33.456,16
75.995,10
26.996,31
46.645,97
183.093,54

Desglossament finançament romanent de crèdit:
Concepte

Descripció

76103
76104

Subvenció Diputació Programa PEXI
Subvenció Diputació Programa d'inversions PAM
Total ingressos

Import
33.456,16
149.637,38
183.093,54

Consignació
definitiva
33.456,16
84.439,00
29.995,90
51.828,86
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Atès el que estableix l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, art. 109.
Revocació dels actes i rectificació d’errades.

Número : 2018-0119 Data : 22/02/2018

Atès que els conceptes de desglossament de finançament de romanents de
crèdit aprovats no són correctes.

DECRET ALCALDIA

FRANCESC A. GAS FERRÉ (1 de 1)
Alcalde-President
Data Signatura: 22/02/2018
HASH: 1bca45f95411c974f6ab28158d4a761e

Resolució d'alcaldia

L'interventor ha emès informe favorable
D’acord amb el que disposen els articles 182 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, 47 i 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril i LO
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
així com l’establert en la Base 11 de les d’execució del pressupost,
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Roquetes,
L’alcalde,
(document signat electrònicament)

DECRET ALCALDIA

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2018 per
incorporació obligatòria de romanents de crèdit segons el detall exposat.

Número : 2018-0119 Data : 22/02/2018

RESOLC:

