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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Aprovació definitiva exp. modificació de crèdit núm. 5
Anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2021.
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2021, va acordar
l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 5/2021, dins del pressupost ordinari vigent,
per mitjà de crèdit extraordinari , finançats amb nous o majors ingressos del previstos inicialment.
Havent estat exposat al públic segons anunci publicat al BOP Lleida número 211 a 2 de novembre de 2021.
Atès que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions contra el mateix, l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
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 capítols.
El Pressupost de Despeses ha estat augmentat respecte de l’aprovat inicialment de la següent forma:
La modificació resumida per capítols és la següent:
Augment de Despeses
MODIFICACIÓ

ORG.

Crèdit extraordinari

FUN.

ECO.

VINC.

DENOMINACIÓ

IMPORT

3370

13108

3.1

L.T.
Total Augment

11.000,00
11.000,00

Augment de Ingressos
MODIFICACIÓ

ORG.

Augment Previsions
Inicials

ECO.

75081

DENOMINACIÓ

De la Administració General de
CCAA
Total Augment

IMPORT

11.000,00
11.000,00

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.
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