
DECRET D’ALCALDIA

Assumpte: Pròrroga pressupostària per l’exercici 2019 (Exp. 501/2018) 

ANTECEDENTS

Considerant que no és possible complir, abans del 31 de desembre, els tràmits 
necessaris perquè el pressupost del proper exercici entri en vigor l’1 de gener de 2019. 

Vist  l’informe de la  Secretaria  Interventora  sobre  la  pròrroga  per  a  l’any  2019  del 
pressupost municipal actualment en vigor, emès en data 8 de gener de 2018. 

Vist  l’informe  emès  en  data  8  de  gener  de  2018  per  la  Secretaria  Interventora 
d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de 
Despesa i del Nivell del Deute.

FONAMENTS DE DRET

L’article 169.6 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.
L’article 21 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria de pressupostos (actualment Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
L’Ordre EHA/3565/2008, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableixen 
els articles 169.6 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 21.4, segon paràgraf, del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, 

RESOLC:

PRIMER. Aprovar el pressupost prorrogat ajustat per l’any 2019, que és el resultat de 
l’aplicació als crèdits inicials de l’últim pressupost  en vigor dels ajustos a la  baixa 
assenyalats en l’informe d’intervenció, amb efectes d’1 de gener de 2019. 
El pressupost municipal prorrogat per 2019 resumit per capítols és el següent:

ESTAT D’INGRESSOS ESTAT DE DESPESES 
A.OPERACIONS CORRENTS IMPORTS A.OPERACIONS 

CORRENTS
IMPORTS

1.Impostos directes 641.860,00 1.Despeses de personal 613.026,23
2.Impostos indirectes 50.000,00 2.Despeses  corrents  béns  i 

serveis
996.263,44

3.Taxes, preus públics i altres 409.496,60 3.Despeses financeres 2.000,00
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ingressos
4. Transferències corrents 565.179,59 4.Transferèncias corrents 12.600,00
5. Ingressos patrimonials 2.800,00 5. Fons de contingència 10.000,00
B  OPERACIONS  DE 
CAPITAL

B  OPERACIONS  DE 
CAPITAL

6.Alienació d’inversions reals 0 6.Inversions reals 0
7. Transferències de capital 0 7. Transferències de capital 0
8. Actius financers 0 8. Actius financers 0
9. Passius financers 0 9. Passius financers 0
Total ingressos 1.669.336,19 € Total despeses 1.633.889,67 €

SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió ordinària  que 
celebri i remetre-ho al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma. 

Bell-lloc d´Urgell, data de la signatura electrònica 

L’Alcalde
Carles Palau Boté

(aquest document està signat electrònicament) 

Telèfon    973 56 01 00
Fax           973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8  25220 Bell-lloc d'Urgell


	DECRET D’ALCALDIA
	Assumpte: Pròrroga pressupostària per l’exercici 2019 (Exp. 501/2018)
	ANTECEDENTS
	PRIMER. Aprovar el pressupost prorrogat ajustat per l’any 2019, que és el resultat de l’aplicació als crèdits inicials de l’últim pressupost en vigor dels ajustos a la baixa assenyalats en l’informe d’intervenció, amb efectes d’1 de gener de 2019.
	El pressupost municipal prorrogat per 2019 resumit per capítols és el següent:
	SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió ordinària que celebri i remetre-ho al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
	2019-01-10T10:04:25+0100
	Bell-lloc d'Urgell
	CARLES ALBERT PALAU BOTE - DNI 43709901B (SIG)
	Ho accepto




