Edicte sobre l’aprovació inicial de la modificació pressupostària en la modalitat

271.000,00€

IV

Transferències corrents

314.000,00€

V

Fons de Contingència i altres imprevistos

15.000,00€

TOTAL DESPESES(euros)

600.000,00€

DESPESES A L’ALÇA
IV

TOTAL

Transferències corrents

600.000,00€

TOTAL DESPESES(euros)

600.000,00€

En el mateix acord es va aixecar, motivadament, la suspensió de terminis prevista a
l’apartat 1 de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
En compliment de l’establert en l’article 169.1 del Text refós de la Llei Reguladora de
Hisendes Locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20
del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, es sotmet l’expedient a exposició pública pel
termini de quinze dies hàbils, des del dia següent a la inserció d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes de reclamacions i al·legacions.
Dins del termini d’exposició, els interessats podran examinar l’expedient a la direcció
https: // https://transparencia.rubi.cat/transparencia, dins l’apartat d’informació de
rellevància jurídica, i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament l’expedient.
Rubí, 8 de maig de 2020

https://bop.diba.cat

Despeses corrents en béns i serveis

Pàg. 1-1

II

CVE 2020011149

TOTAL

Data 11-5-2020

DESPESES A LA BAIXA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de maig de
2020, va acordar l’aprovació inicial de la modificació de crèdit del Pressupost de
l’entitat local per a l’exercici de 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari, (expedient
14/2020) amb el següent detall:

A

de crèdit extraordinari. Expedient núm. 14/2020

B

El vicesecretari accidental

Nicolau López Aznar
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