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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL

Anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària número 1/2020 de l’exercici 2020

L’expedient 1/2020 de modificació pressupostària de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l’exercici 2020
queda aprovat definitivament resoltes les al·legacions al Ple, de 18 de gener de 2021, 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 publica aquesta
modificació del pressupost resumida per capítols.

El pressupost de despeses ha estat modificat i augmentat de la següent forma

Augment de despeses i transferències

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Despeses de personal 0,00
2 Despeses en béns corrents i serveis -16.542,03
3 Despeses financers 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència i altres imprevists 0,00
6 Inversions reals 150.248,08.
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

Total augments 133.706,03

L’anterior import ha estat finançat tal com es resumeix a continuació

Augments d’ingressos

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Impostos directes 0,00
2 Impostos indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Ingressos patrimonials 0,00
6 Enajenació d’inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 133.706,03
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

Total augments 133.706,03

Contra  l’aprovació  definitiva  de  la  modificació  pressupostària  podrà  interposar-se  directament  recurs
contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen la normativa vigent, segons el que es disposa
en l’article 171 en relació amb els articles 177 i 179 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, 21 de gener de 2021
L’alcalde, Ramon Consola Palau

Administració Local 10
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