AJUNTAMENT DE BERGA

EDICTE

PROCEDIMENT

Crèdits extraordinaris
Partida
02

15320

Consignació
inicial

Nom
Arranjament esllavissada vial Carretera BV61900 4241

Total Altes de Crèdit:

0,00

Proposta
d'increment

82.808,64

Consignació
definitiva
82.808,64

82.808,64 €

Finançament que es proposa:
Baixes per anul.lació
Partida
23

92901

Nom
50000 Fons de Contingència

Total finançament:

Import
82.808,64

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2
CVE 2020028578

Despeses que cal finançar:

Data 22-10-2020

Al tractar-se d’un expedient per calamitat pública o altres d’excepcional interès general, la
modificació pressupostària serà executiva des de l’aprovació inicial i, en conseqüència, a
partir d’aquest moment podrà aplicar-se la despesa sense perjudici de les reclamacions
que contra els mateixos es promogui, les quals hauran de substantivar-se dins dels vuit
dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva
resolució al recurrent dintre del susdit termini.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No havent-se presentat dins el termini d’exposició pública reclamacions contra l'acord
inicial d’aprovació de la modificació de crèdits 06-2020 del Pressupost General per a l’any
2020, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 10 de setembre de 2020 i publicat en
el BOP el dia 21 de setembre de 2020, en virtut del que disposa l'article 169 del Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, l’acord inicial ha esdevingut definitiu i es publica el text íntegre de la
modificació de crèdit 06-2020.

82.808,64 €
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2020

AJUNTAMENT DE BERGA

A
https://bop.diba.cat
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CVE 2020028578
Data 22-10-2020

Berga, 14 d’octubre de 2020.
L’Alcaldessa
Montserrat Venturós i Villalba

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’acte és una resolució que posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impugnació
separada per mitjà de recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona que per torn correspongui, en el termini de dos mesos. Si l’acte
vulnerés algun dret fonamental susceptible d’emparament ordinari, de conformitat amb allò
que preveu l’article 53.2 de la Constitució espanyola (procés general aquest que es
positiva a l’article 114 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa), serà susceptible també d’impugnació mitjançant aquest recurs en el termini
de deu dies davant el mateix òrgan jurisdiccional. L’acció per ambdues vies únicament
podrà ser simultània si responen a motius d’impugnació diferenciats. Tanmateix, es podrà
interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret.
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