Divendres, 30 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ANUNCI de rectificació
Amb aquest anunci, i d’acord amb l’article 24, apartat 1, del Reglament de Gestió del Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, s’esmena l’error produït “en incorporar les dades en el sistema informàtic” en la publicació de l’anunci inserit
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de desembre de 2016, amb CVE-Número de registre
022016023231, relatiu a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016.
Es torna a publicar íntegrament l’anunci correcte.
No havent-se presentat al·legacions durant el període d'exposició pública de l'expedient de Modificació de Crèdits núm.
7/2016 del Pressupost per l'any 2016, de modificació del pressupost de despeses PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID
DE TRESORERIA, en base a l'establert a l'acord plenari de data 24 de novembre de 2016, l'acord d'aprovació inicial ha
esdevingut definitiu a l'haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que durant el mateix hagi tingut lloc cap
reclamació.
MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del mateix, es proposa l'adopció del
següent acord:
1er.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, les aplicacions pressupostàries que
han sofert modificacions de crèdit quedaran de la següent manera:
Modificacions a càrrec de romanent de tresoreria
Organ.

Progr.

Econ.

DESCRIPCIÓ

20211
40400

01100
33210

91300
62210

Amortització préstec entitats financeres
Construcció Biblioteca municipal
TOTAL

Consignació Inicial

Modificació

1.009.243,09
0,00
1.009.243,09

200.000,00
500.000,00
700.000,00

Consignació
Definitiva
1.209.243,09
500.000,00
1.709.243,09

2on.- Respecte a l'estat d'ingressos, el concepte del Pressupost d'ingrés quedarà de la següent manera:
Aplicació
Concepte
87000
Romanent de tresoreria
TOTAL CRÈDITS A CÀRREC R.TRESORERIA

Crèdits Inicials
2.263.196,65
2.263.196,65

Modificació
700.000,00
700.000,00

Crèdits Definitius
2.963.196,65
2.963.196,65

Palau-solità i Plegamans, 27 de desembre del 2016
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas
El que es fa públic als efectes escaients.
Barcelona, 29 de desembre de 2016
La cap de la Secció de Gestió d’Anuncis i Atenció al Client del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Laura Olmos
Sancho
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CVE-Núm. de registre: 022016023557

El que es publica de conformitat al que preveuen els articles 169, 170 i 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.

