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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Anunci d’aprovació definitiva de modificació de crèdit 02/2018

En data 28 de març de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit
número 02/2018 finançat mitjançant romanent líquid de Tresoreria i baixes de crèdits de despeses d’altres
partides, no compromeses del pressupost vigent de la Corporació.

L’expedient de referència s’ha publicat al BOP de Lleida número 67, de data 6 d’abril de 2018, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i no s’ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. Per tant l’expedient ha
quedat definitivament aprovat, en data 30 d’abril de 2018.

En compliment de l’article 169.1, per remissió del 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, es fan públics els capítols modificats,
la quantitat definitiva dels quals és la següent:

Despeses que cal finançar:

Suplement de crèdit

CLASSIFICACIÓ CRÈDITS INICIALS PROPOSTA D’INCREMENT CRÈDITS DEFINITIUS

011 91300 Amortització crèdits sector privat 490.000,00 € 75.465,64 € 565.465,64 €
1531 61901 Ampliació i pavimentació Camí Cementiri vell 133.251,11 € 45.000,00 € 178.251,11 €
1532 21000 Manteniment infraestructura vies públiques 50.000,00 € 18.142,91 € 68.142,91 €
165 60902 Enllumenat pont pas a nivell i passarel·la de vianants 20.747,54 € 4.637,66 € 25.385,20 €
341 226091 Centenari CF Borges 2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 €
920 22001 Premsa, revistes, edictes administració general 24.000,00 € 14.000,00 € 38.000,00 €
943 46300 Mancomunitat Escola de Música de les Garrigues 48.000,00 € 15.680,33 € 63.680,33 €

Total increment...................................................................................................................................175.926,54 €

Finançament que es proposa:

Romanent líquid de Tresoreria

CLASSIFICACIÓ IMPORT

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 15.680,33 €
87010 Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat 143.246,21 €
Total 158.926,54 €

Baixes d’altres aplicacions de despesa

CLASSIFICACIÓ CRÈDITS INICIALS PROPOSTA DE BAIXA CRÈDITS DEFINITIUS

311 61905 Construcció pipican 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 €
342 60904 Pista polivalent zona verda PP6 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

Total finançament...............................................................................................................................175.926,54 €

Contra  l’aprovació definitiva  les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Les Borges Blanques, 3 de maig de 2018
L’alcalde, Enric Mir i Pifarré

Administració Local 24
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