
  Número 130

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 5 de juliol de 2018

Número de registre 5089

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3/18

En data 31 de maig de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit
número 03/2018, finançat mitjançant majors ingressos 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 110, de data 7 de juny 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 29 de juny 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

3321 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Biblioteca 4.600,00 € 6.000,00 € 10.600,00 €
432 22602 Publicitat i propaganda turisme 2.000,00 € 18.000,00 € 20.000,00 €
1532 61906 Urbanització plaça Abadia, fase 3 116.885,12 € 29.000,00 € 145.885,12 €

Total increment.....................................................................................................................................53.000,00 €

Finançament que es proposa:

Nous o majors ingressos:

CLASSIFICACIÓ PREVISIONS INICIALS PROPOSTA D’INCREMENT PREVISIONS DEFINITIVES

45080 OSIC – Compra llibres Biblioteca 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
75060 Generalitat – Pla de Barris inversions 47.080,92 € 19.500,00 € 66.580,92 €

Baixes d’altres aplicacions de despesa:

CLASSIFICACIÓ CRÈDITS INICIALS PROPOSTA DE BAIXA CRÈDITS DEFINITIUS

1521 61900 Condicionament antic Escorxador 75.000,00 € 24.500,00 € 50.500,00 €
1532 61901 Urbanització carrer Santa Vedruna 62.772,56 € 3.000,00 € 59.772,56 €

Total finançament.................................................................................................................................53.000,00 €

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, 2 de juliol de 2018
L’alcalde, Enric Mir i Pifarré

Administració Local 24
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