SERVEI D'INTERVENCIÓ, RENDES I EXACCIONS
Modificacions de crèdit del pressupost general (TB moure diners d'una partida a una altra)
1627/2289/ 2020

ANUNCI

Entitat: Ajuntament d’Igualada

300.000,00 €
127.536,92 €

Total crèdit extraordinari

427.536,92 €

Total necessitats

427.536,92 €

Data 26-5-2020

Transferències corrents
Despeses d’inversió

RECURSOS
Baixes de partides del pressupost de despeses
Capítol 2
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

Despeses corrents
Fons de contingència
Despeses d’inversió
Transferències de capital

25.753,30 €
274.246,70 €
118.477,39 €
9.059,53 €

Total baixes partides de despesa

427.536,92 €

Total recursos

427.536,92 €

Contra l’anterior acord d’aprovació de la modificació de crèdit 1/2020 es pot interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant
la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Capítol 4
Capítol 6

CVE 2020011714

NECESSITATS
Crèdit extraordinari

https://bop.diba.cat

Per això, en compliment del què disposa l’ article 169.3 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 fa públic el
resum per capítols de la modificació esmentada.

Pàg. 1-2

L´ expedient d´ aprovació de la modificació de crèdit 1/2020 ha estat exposat al públic durant un
termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data
22 d’abril de 2020, des del dia 23 d’abril fins el dia 14 de maig de 2020, ambdós inclosos, i contra
el mateix no s’ha presentat cap reclamació ni objecció, per la qual cosa ha quedat definitivament
aprovat de conformitat amb l’article 169.1 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.

A

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària duta a terme el dia 17 d’abril de 2020, va procedir a
l’aprovació inicial d’ un expedient de modificació de crèdit 1/2020 dins el pressupost de
l’Ajuntament d’Igualada corresponent a l’exercici 2020
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B

Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre que s’estimi adient per l’interessat.
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Es fa saber que no opera suspensió dels terminis previstos, tota vegada que es tracta d’un
procediment estretament vinculat als fets justificatius la declaració de l’estat d’alarma, declarat pel
RD 463/2020, de 14 de març, en relació amb allò que s’estableix en la seva Disposició Addicional
tercera, modificada pel RD 465/2020, de 17 de març.”

A

Igualada, 15 de maig de 2020
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