Expedient: 1598/2018
Assumpte: Modificació pressupostària número 15/2018 de generació de
crèdit per nou ingrés no tributari.
D’acord amb la proposta de la regidora d’Hisenda, cal tramitar l’expedient de
generació de crèdit segons el detall següent:
Modificació del pressupost d'ingressos
Descripció

Import

75080

Subvenció DARP

16.881,83

79400

Subvenció FEADER

12.735,41

Total nous ingressos

29.617,24

Modificació del pressupost de despeses
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.1722.61901

Millora forestal sostenible La Vall
Total despeses a finançar

Consignació
actual
6.350,00

Proposta
d'increment
29.617,24

Consignació
definitiva
35.967,24

29.617,24

Número : 2018-0471 Data : 18/07/2018

Concepte

DECRET ALCALDIA

L'interventor 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
2018,

Resolc:
Primer.- Iniciar l’expedient núm. 15/2018 de modificació de crèdit del
pressupost municipal vigent mitjançant generació de crèdit, finançat amb
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Resolució d'alcaldia

nou ingrés no tributari, originat pels ajuts atorgats per la Direcció General
d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, pel projecte "treballs de
construcció d'obra civil en prevenció d'incendis forestals i restauració del
potencial forestal" (La Vall), mitjançant resolució de data 13 de juliol de 2018,
exp. núm. TE50913817 en el seu annex 5 i per import total de 29.617,24€,
desglossat en DARP (57%) 16.881,83€ i FEADER (43%) 12.735,41€.
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