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ALT PENEDÈS

ANUNCI
Xavier Lluch i Llopart, Alcalde-President de l’Ajuntament de Font-rubí fa públic que,
contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el
dia 2 d’octubre de 2018, que va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdits núm. 03/2018 del Pressupost vigent del pressupost vigent, en
la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 57.907,47
euros, finançats amb nous ingressos, per import de 5.209,00 euros, amb majors
ingressos, per import de 5.000,00 euros, i amb romanent de tresoreria no afectat a la
Llei Orgànica 2/2012, per import de 47.698,47 euros; no s’ha presentat cap
reclamació, després de publicat el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2018, raó per la qual, s’entén
definitivament aprovat, d’acord amb el punt tercer de l’acord esmentat i els articles
169.1 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es transcriu a continuació, de conformitat amb el que disposa l’article 169.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, el resum per capítols del pressupost aprovat:
PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
TOTAL DESPESES

Euros
689.163,00 €
987.804,00 €
500,00 €
60.825,00 €
429.234,43 €
7.500,00 €
2.175.026,43 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítols
1
2
3
4
5
6
7

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

Euros
640.000,00 €
33.000,00 €
600.359,00 €
488.576,00 €
3.200,00 €
0,00 €
297.912,76 €
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8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

104.478,67 €
7.500,00 €
2.175.026,43 €

Contra l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost podrà interposar-se
directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa
l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Font-rubí, 6 de novembre de 2018
L’Alcalde-President,
Xavier Lluch i Llopart
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