
DECRET 2016/039

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

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 2016. 

Considerant l’informe de la Intervenció sobre la pròrroga per a l’any 2016 del 

pressupost municipal actualment en vigor -2015-, emès en data 2 de març de 2016. 

Considerant que amb data 2 de març de 2016, va ser emès per Intervenció 

Informe 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,
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RESOLC

PRIMER. Procedir  a la pròrroga del  pressupost per a l’any 2016,  amb el 

contingut assenyalat als informes de la Intervenció emesos en data 2 de març de 

2016, que es detalla resumit per capítols: 
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SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que 

celebri.

Bell-lloc d´Urgell, 2 de març de 2016

L’Alcalde Davant meu 
Secretària Interventora

Carles Palau Boté Elena Bergés Martín
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