
 
Ajuntament de Pedreguer

Provisió d'Alcaldia
Expedient nº: 1174/2016
Assumpte: PER TAL DE DONAR COMPLIMENT A L'ARTICLE 128 DE LA 
LUV, COM A TRAMIT INCIAL PER PORTAR A TERME L'EXPOSICIÓ DEL PAI 
OQUINS
Procediment: Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de 
Tresoreria, de conformitat amb l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals
Data d'Iniciació: 18 / octubre / 2016

   

   

PROVISIÓ D'ALCALDIA

   

Davant  l’existència  de  despeses que no es  poden demorar  fins  a l’exercici 
següent,  per  a  les  quals  el  crèdit  consignat  en  el  vigent  Pressupost  de  la 
Corporació és insuficient i no ampliable, segons queda justificat en la Memòria 
que acompanya a la present Provisió, i atès que es disposa de romanent líquid 
de  Tresoreria  segons  els  estats  financers  i  comptables  resultants  de  la 
liquidació de l’exercici  anterior,  es fa precís la concessió d’un suplement de 
crèdit finançat amb càrrec romanent líquid de Tresoreria.

 

Atès l’informe de Secretaria de data 18 d’octubre de 2016, sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i d’acord amb el que estableix l’article 177.2 
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, mitjançant la present, 

 

DISPOSE

 

PRIMER.  Que  s’elabore  Informe  d’Avaluació  del  Compliment  de  l’Objectiu 
d’Estabilitat Pressupostària.

 

SEGON. Que la Intervenció d’aquest Ajuntament emeta l’informe corresponent.

 

TERCER.  Després de la  recepció  d’ambdós informes,  remissió  d’aquests  a 
Secretaria per a l’emissió de l’informe-proposta.

QUART. Finalment,  trasllat  a  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  per  al  seu 
estudi i proposta d’aprovació inicial, que s’elevarà al Ple en la propera sessió 
que se celebre.
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Signat a Pedreguer, per l’ALCALDE, Sergi Ferrús Peris.

 (Signatura digital)

Ajuntament de Pedreguer
C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 Alacant/Alicante. Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Pedreguer
	2016-10-18T12:54:04+0200
	Pedreguer
	SERGI FERRUS PERIS - DNI 25390888S
	ho accepto




