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Dijous, 28 de març de 2019

Número de registre 2213

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2019
L’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019 del pressupost prorrogat vigent en la modalitat de
generació de crèdits i transferència de crèdits en el pressupost prorrogat vigent, es va aprovar per Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària, de data 13 de febrer de 2019, segons anunci publicat
al BOP Lleida número 40 de data 26 de febrer de 2019. Atès que durant el període d’exposició al públic no
s’han presentat reclamacions contra el mateix, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En virtut de la qual cosa, de conformitat amb l’article 169 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 l’article 20 del Reial decret 500/
1990, de 20 d’abril, es procedeix a la publicació d’aquesta modificació del pressupost resumida per la
classificació econòmica per capítols.
PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. I - Despeses de personal
Cap. VI - Inversions reals

CRÈDITS INICIALS

AUGMENT

613.026,23 €
0,00 €

+18.989,74 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CRÈDITS INICIALS

AUGMENT

Cap. VII – Transferències de capital

0,00 €

+13.304,60 €

DISMINUCIÓ

CRÈDITS FINAL

-5.685,14 €

607.341,09 €
18.989,74 €

DISMINUCIÓ

CRÈDITS FINAL

13.304,60 €

Contra l’aprovació definitiva de la Modificació Pressupostària podrà interposar-se directament recurs
contenciós administratiu en la forma i terminis que estableix la normativa vigent, segons el que es disposa
en l’article 171 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.
Bell-lloc d’Urgell, 25 de març de 2019
L’alcalde, Carles Palau Boté

Digitally signed by eBOP
Date: 2019.03.27
11:26:53 CET
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

23

