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l’apartat anterior, haurà d’acordar-se per la majoria absoluta dels
afectats sempre que representin almenys, els dos terços de les
quotes que s’hagin de satisfer.
Article 14. Infraccions i sancions tributàries.
Pel que fa a infraccions i sancions tributàries d’acord amb
l’article 181 RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals caldrà remetre’s
allò previst a la Llei General Tributària i a les disposicions que
la complementen i desenvolupen i altra legislació reguladora de
la matèria.
Article 15. Adscripció d’ingressos.
Les quantitats recaptades per Contribucions especials només es
podran destinar a sufragar les despeses de l’obra o del servei la
raó per la qual s’hagin exigit.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia
1 de gener de 2013, i continuarà vigent mentre no se’n acordi la
modificació o derogació.
Lleida, 21 de desembre de 2012
L’Alcalde (il·legible)

i
AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ
EDICTE

10589

Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al
pressupost de l’Ajuntament 2012 (III) pel Ple de l’Ajuntament,
de data 30 de novembre de 2012, 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.
ESTAT DE DESPESES
Augments
CAP.

TOTAL CAP.

2
Total

450.000,00
450.000,00

D’acord amb el que disposa l’article 169.3 del TRLRHL aprovada
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les
hisendes locals, es publica resumit per capítols:
Suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb nous ingressos
PRESSUPOST DE DESPESES 2012

AUGMENTS

Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 6. Inversions reals (crèdit extraordinari)
Total

Finançament
AUGMENTS

Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Total

173.860,47
853.259,65
1.027.120,12

Suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb baixes de crèdit d’altres partides
PRESSUPOST DE DESPESES 2012

AUGMENTS

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 6. Inversions Reals
Suma crèdit extraordinari
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 6. Inversions Reals
Suma suplements

49.521,78
125.700,00
10.682,11
185.903,89
7.100,00
1.500,00
53.496,11
62.096,11

Finançament
PRESSUPOST DE DESPESES 2012

DISMINUCIONS

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Total

50.000,00
8.000,00
190.000,00
248.000,00

D’acord amb l’article 171 del TRLRHL 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.
Balaguer, 27 de desembre de 2012
L’alcalde, Josep Maria Roigé i Rafel

i

CAP.

IMPORT

3
Total

450.000,00
450.000,00

RESUM
IMPORT

450.000,00
450.000,00
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
l’esmentat 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, 27 de desembre de 2012
L’Alcalde (il·legible)

i

AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

10643

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària, celebrada el dia 29 de
novembre de 2012, va aprovar inicialment l’expedient número 4
de modificació del pressupost de despeses de l’Institut Municipal
Progrés i Cultura, per a l’exercici de 2012.
Atès que durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat
cap reclamació, es considera aprovat amb caràcter definitiu.
D’acord amb el que disposa l’article 169.3 del TRLRHL aprovada
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les
hisendes locals, es publica resumit per capítols:
Transferències de crèdit
PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis

DISMINUCIONS

AUGMENTS

-44.500,00
44.500,00

Baixes per anul·lació
PRESSUPOST DE DESPESES 2012

AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

162.060,47
11.800,000
853.259,65
1.027.120,12

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2012

ESTAT D’INGRESSOS
Augments

Augment de despeses
Augment d’ingressos

29 DE DESEMBRE DE 2012

10642

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària, celebrada el dia 29 de
novembre de 2012, va aprovar inicialment l’expedient número
14 de modificació del pressupost de despeses de l’Ajuntament de
Balaguer, per a l’exercici de 2012.
Atès que durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat
cap reclamació, es considera aprovat amb caràcter definitiu.

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 6. Inversions Reals
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2012

Capítol 4. Transferències corrents de l’Ajuntament

IMPORT

-55.000,00
-135.0000,00
IMPORT

-190.000,00

D’acord amb l’article 171 del TRLRHL 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.
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