
Administració Local Ajuntaments

Pàg. 22Núm. 181 – 20 de setembre de 2019

B
O

P
-2

01
9_

0_
18

1_
72

40

Núm. 7240
AJUntAment de mAÇAnet de cABrenYs

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2019 

En sessió plenària del dia 18 de desembre de 2018 es va aprovar 
inicialment el Pressupost General de l’ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys per l’exercici 2019.

En el termini de 15 dies hàbils es va exposar al públic, mitjançant 
edicte publicat en el BOP número 158 de 19 d’agost de 2019, durant 
el qual no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.

D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.

D’acord amb l’article 169.3 de la citada Llei, s’exposa al públic el 
pressupost general definitivament aprovat i resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren pel coneixement general 
dels interessats legítims:

PREssuPOsT DE La CORPORaCIÓ

DEsPEsEs
Capítol Denominació Import
I Despeses de personal 361.152,51 €
II Despeses en béns corrents i de serveis 883.612,16 €
III Despeses financeres 13.618,47 €
IV Transferències corrents 37.176,80 €
V Fons de contingència 15.247,45 €
VI Inversions reals 194.233,20 €
VII Transferències de capital 0,00 €
VIII Actius financers 0,00 €
IX Passius financers 73.127,52 €

TOTaL 1.578.168,11 €

INGREssOs
Capítol Denominació Import
I Impostos directes 502.137,13 €
II Impostos indirectes 21.919,30 €
III Taxes i altres ingressos 636.869,65 €
IV Transferències corrents 312.065,38 €
V Ingressos patrimonials 1.600,00 €
VI alineació d’inversions reals 0,00 €
VII Transferències de capital 103.576,65 €
VIII Actius financers 0,00 €
IX Passius financers 0,00 €

TOTaL 1.578.168,11 €
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aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció Con-
tenciós-administrativa, amb els requisits, formalitats i causes indi-
cades en l’article 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes 
de l’esmentada jurisdicció.

Maçanet de Cabrenys, 9 de setembre de 2019 

Mercè Bosch Romans  
alcaldessa 


