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Administració Local

2017-05062
Ajuntament de Gandesa

E D I C T E:

Havent transcorregut el termini d’informació pública de l’expedient de modifi cació de crèdit núm. 1/2017, aprovat 
inicialment per acord de l’Ajuntament Ple de data 30/03/2017, i que afecta el Pressupost Municipal del mateix 
exercici 2017, sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, dit expedient ha esdevingut aprovat amb caràcter 
defi nitiu, de conformitat amb el que estableixen els articles 38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa 
el Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i 177 en relació amb el 169, 
ambdós 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.

En compliment del que disposen els preceptes legals abans esmentats, es publica a continuació un resum a nivell 
de capítols de l’expedient aprovat amb caràcter defi nitiu:

Partides suplementades i/o habilitades:

Capítol I Despeses de personal 10.713,00
Capítol VI Inversions reals 145.128,00

Total 155.841,00

Finançament:
a) Amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el Pressupost Municipal:
Capítol V Ingressos patrimonials 35.278,00
Capítol IX Passius fi nancers 64.850,00

Total 100.128,00

b) Amb baixes de crèdit d’altres partides de despeses del Pressupost Municipal no compromeses:
Capítol I Retribucions personal laboral de durada determinada 10.713,00
Capítol VI Inversions reals 45.000,00

Total 55.713,00

Total fi nançament a+b: 155.841,00

Contra l’aprovació defi nitiva de l’expedient de modifi cació de crèdit núm. 1/2017 es podrà interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, en la forma i termini establerts per l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb 
allò que determinen els articles 38.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i 171 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
anteriorment esmentats.

Contra l’acord esmentat, es pot interposar qualsevol recurs que es consideri pertinent previst a la legislació vigent.

Gandesa, 5 de juny de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz
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