Capítol III
Cap IV
Cap V
Cap VII
Cap. VIII

Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de Capital
Actius Financers
TOTAL

11.256.932,50
26.086.133,26
390.558,00
59.310,24
6.955.647,99
44.748.581,99

DESPESES
Cap I
Cap II
Cap III
Cap IV
Cap V I
Cap VIII
Cap IX

Despeses del Personal
Despeses corrents béns corrents
i serveis
Despeses Financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Actius Financers
Passius Financers
TOTAL

378.840,67
22.679.017,29
598.000,00
4.380.800,00
11.696.421,03
1.503,00
5.014.000,00
44.748.581,99

Contra l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost es pot interposar directament recurs
contenciós-administratiu davant els jutjats de Barcelona, jurisdicció Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació del
present anunci.
EL PRESIDENT
DEL CONSORCI
David Bote i Paz
Mataró, 26 d’octubre de 2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1
CVE 202110133487

INGRESSOS

Data 11-11-2021

L’esmentat expedient ha estat a exposició pública durant el termini establert, sense que s’hagi
formulat cap reclamació o al·legació al respecte, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial ha
quedat elevat a definitiu, quedant un pressupost per a l’any 2021 amb el següent resum per
capítols:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment del que determina l’article 169.1 per remissió del 179.4 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,
en data 30 de setembre de 2021 va sortir publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona l’anunci corresponent a l’esmentada aprovació.

B

La Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021 va aprovar
inicialment la modificació número 2 del pressupost del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme de l’exercici de 2021, consistent en suplement de crèdit a finançar
amb anul·lacions de crèdits d’altres partides del pressupost de despeses no compromeses
pertanyents a diferents àrees de despesa, per un import de 50.000,00 €.
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ANUNCI

