Número 22
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 3 de febrer de 2021

Número de registre 652

AJUNTAMENT DE SOLSONA
Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit del pressupost 1/2021
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2021, va acordar
l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2021 del pressupost vigent, com es
detalla a continuació, amb el resum per capítols següents:
Pressupost de despeses
Cap.6

Inversions reals.....................................................................................................................344.496 €

Pressupost d’ingressos
Cap.7
Cap.9

Transferències de capital........................................................................................................74.175 €
Passius financers..................................................................................................................270.321 €

I en compliment d’allò que disposa l’article 169.1 per remissió del 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, se sotmet l’expedient a
exposició pública per un termini de 15 dies, a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la província de Lleida, perquè els interessats el puguin examinar i presentar les
reclamacions que considerin convenients.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions aquest acord es considerarà aprovat
definitivament.
Solsona, 29 de gener de 2021
L’alcalde, David Rodríguez González
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Número 149
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 4 d’agost de 2021

Número de registre 6383

AJUNTAMENT DE SOLSONA
Modificació de crèdit del pressupost 2 2021
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2021, va acordar
l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021 del Pressupost vigent com es detalla a
continuació amb el resum per capítols següents:
Pressupost de despeses
Cap.5
Fons de contingència....................................................................................................- 25.000 €
Cap.6
Inversions reals...............................................................................................................25.000 €
I en compliment d’allò que disposa l’article 169.1 per remissió del 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet l’expedient a
exposició pública per un termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats el puguin examinar i presentar
les reclamacions que considerin convenients.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions, aquest acord es considerarà aprovat
definitivament.
Solsona, 30 de juliol de 2021
L’alcalde, David Rodríguez Gonzàlez
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Número 232
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 1 de desembre de 2021

Número de registre 9430

AJUNTAMENT DE SOLSONA
Modificació de crèdit núm. 3/2021 del pressupost
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021, va acordar
l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021 del Pressupost vigent com es detalla a
continuació amb el resum per capítols següents:
Pressupost de despeses
Cap. 2
Despeses en béns corrents i serveis.................................................................................160.000 €
Pressupost d’ingressos
Cap. 3
Taxes i altres ingressos......................................................................................................145.000 €
Cap. 4
Transferències corrents........................................................................................................15.000 €
I en compliment d’allò que disposa l’article 169.1 per remissió del 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet l’expedient a
exposició pública per un termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats el puguin examinar i presentar
les reclamacions que considerin convenients.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions, aquest acord es considerarà aprovat
definitivament.
Solsona, 26 de novembre de 2021
L’alcaldessa, Judit Gisbert i Ester
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