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Número de registre 916

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 5/2016

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària, de data 1 de desembre de 2016,
es va aprovar  inicialment la transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent  àrea de
despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal, sotmetent-se a exposició pública per termini
de quinze dies, mitjançant anunci en el taulell d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida núm. 236, de data 12 de desembre de 2016, durant aquest termini s’ha presentat una al·legació. 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió extraordinària, de data 1 de febrer de 2017,
es va estimar l’al·legació presentada durant el període d’exposició pública i  es va aprovar definitivament
l’expedient de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que no
afecten a baixes i altes de crèdits de personal. 

El pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació
de crèdits i de conformitat amb allò que disposa l’article 179.4 en relació amb l’article 169 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, queda resumit per capítols de la forma següent:

ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CRÈDITS

INICIALS

MODIFICACIONS

DE CRÈDIT

CRÈDITS

FINALS

PROGR. ECONÒMICA

1610 22101 Abastament d’aigua 22.336,70 +15.500,00 37.836,70

1710 21002 Manteniment de parcs i jardins 15.000,00  +4.000,00 19.000,00

Total 19.500,00

BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CRÈDITS

INICIALS

MODIFICACIONS

DE CRÈDIT

CRÈDITS

FINALS

PROGR. ECONÒMICA

2310 21217 Centre cívic i dependències socials 8.000 -2.800 5.200

2410 22777 Formació, assessorament i creació d’empreses 39.000 -16.700 22.300

Total 19.500

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, 2 de febrer de 2017
L’alcalde, Carles Palau i Boté 

Administració Local 13
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