Ajuntament de Son Servera

Modificació de crèdit 11/2020.
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2020, aprovà inicialment la
modificació de crèdit 11/2020, i es publicà en el BOIB núm. 131 de dia 25 de juliol de 2020.
De conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de
Règim Local, i 169.3 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i havent transcorregut el termini
d’exposició al públic sense que s’hagin presentat cap al·legació ni reclamació a la modificació
de crèdit núm. 11/2020, per la qual cosa queda aprovada definitivament, transcrivint-se el detall
de la modificació:
“Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 11/2020 mitjançant crèdits
extraordinaris finançats amb el Romanent de Tresoreria, resultant de la liquidació de l'exercici
anterior, d'acord amb el següent resum per capítols:
Altes en aplicacions de despeses
Progr.

1500

Econ.

DESCRIPCIÓ

Modificació

62180

CRÈDIT EXTRAÒRDINARI
ADQUISICIÓ PATRIMONI MUNICIPAL DEL
SOL

251.000,00

TOTAL

251.000,00

Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent
manera:
- A càrrec del Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2019 en la quantitat de 251.000,00 €

ESTAT D’INGRÉS

CONCEPTE
87000

DESCRIPCIÓ
ROMANET DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS
TOTAL

MODIFICACIÓ
251.000,00
251.000,00
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EDICTE

Ajuntament de Son Servera
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que
són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB, per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.”
Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 170 i 171 del Text Refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita
Jurisdicció.
Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la
interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.
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