




























  Número 195

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 8 d’octubre de 2018

Número de registre 7167

AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ

Anunci d’exposició de modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de Lleida 2018 (IV)

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 5 d’octubre de 2018, l’expedient de modificacions de
crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2018 (IV), per un import de 930.283,81 euros.

L’esmentat expedient de conformitat amb allò disposat en l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’exposa al públic per termini de quinze dies hàbils, termini durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant d’aquesta Corporació.

Lleida, 5 d’octubre de 2018
L’alcalde, Fèlix Larrosa Piqué

Administració Local 34







  Número 212

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 2 de novembre de 2018

Número de registre 7745

AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ

ECONOMIA

Edicte de modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2018 (IV)

Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2018 (IV), pel Ple
de l’Ajuntament de data 5 d’octubre de 2018, considerant-lo aprovat amb caràcter definitiu en no haver-se
presentat cap reclamació, en compliment d’allò que disposa l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es publica resumit per
capítols:

 AUGMENT EN DESPESES  

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Despeses de personal 92.497,39

2 Despeses en béns corrents i serveis 327.576,86

4 Transferències corrents 43.100,00

6 Inversions reals 467.109,56

Total 930.283,81

   

 DISMINUCIÓ DE DESPESES  

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

2 Despeses corrents en béns i serveis 47.365,94

3 Despeses financeres 390.420,48

5 Fons de contingència 442.497,39

7 Transferències de capital 50.000,00

 Total 930.283,81

RESUM

Augment en despeses 930.283,81

Disminució de despeses 930.283,81

ANIVELLAT

D’acord amb l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l’article 171.1 del
mateix,  contra  aquest  expedient  de  modificació  de  crèdits,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació d’aquest Anunci al Butlletí Oficial de
la Província.

Lleida, 31 d’octubre de 2018 
L’alcalde, Fèlix Larrosa Piqué

Administració Local 35
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