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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Edicte d’aprovació definitiva de pressupost d’exercici 2017
Per acord de Ple de data 22 de juny de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels regidors i regidores de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell la proposta d’acord d’aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell per a l’exercici del 2017, de les bases d’execució, i de la plantilla de personal.
En la sessió extraordinària del Ple de data 20 de juliol de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels
regidors i regidores de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació
inicial del pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l’exercici 2017 i les seves bases d’execució, i
a partir d’aquell moment s’inicia el termini d’un mes previst a l’article 197 bis apartat 5 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, per a presentar moció de censura.
En data 21 d’agost de 2017, de conformitat amb el còmput de terminis previst a l’article 30 apartats 4, 5 i 6
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va
finalitzar el termini per a presentar moció de censura sense que hagi tingut entrada al registre general de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell cap escrit en el que es proposi la moció de censura.
De conformitat amb el que preveu l’article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
regim electoral general, a partir del dia 22 d’agost de 2017 s’entén atorgada la confiança i aprovat
inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l’exercici del 2017 i les seves bases
d’execució.
El pressupost aprovat inicialment ha estat exposat al públic a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament
durant el termini de quinze dies hàbils mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’edictes.
En data 15 de setembre de 2017 amb registre d’entrada núm. 1026, el Sr. Antonio Rispa i Fàbrega, regidor
del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, formula al·legacions a l’aprovació
inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2017.
Per acord de Ple de data 9 d’octubre de 2017 es va rebutjar la inadmissió a tràmit de les al·legacions
presentades.
En un punt separat de l’ordre del dia de la sessió, per acord de Ple de data 9 d’octubre de 2017, aprovat per
majoria simple dels regidors i regidores assistents, i de conformitat amb el que preveu l’article 197 bis
apartat 8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, es van adoptar els següents
acords:
Primer. Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l’exercici de
2017 junt amb les Bases d’execució del pressupost; en els mateixos termes que ja es van sotmetre a
votació del Ple municipal el passat dia 22 de juny de 2017; amb efectes del dia 1 de gener de 2017, deixant
sense cap efecte la pròrroga pressupostària de l’exercici 2015, el resum del qual és el següent:
Estat de despeses
CAPÍTOL

1

DESCRIPCIÓ

Despeses de personal

Administració Local

IMPORT CONSOLIDAT

613.026,23
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Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financers
Transferències corrents
Fons de contingència i altres imprevists
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total pressupost

996.263,44
2.000,00
12.600,00
10.000,00
56.671,02
0,00
0,00
0,00
1.690.560,69

Estat d’ingressos
CAPÍTOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓ

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total pressupost

IMPORT CONSOLIDAT

641.860,00
50.000,00
409.496,60
586.404,09
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690.560,69

Segon. Anul·lar la modificació pressupostària número 1/2017 i 2/2017 de transferències de crèdit aprovades
per Decret d’Alcaldia núm. 2017-0022 de data 3 de febrer de 2017 i 2017-0116 de data 19 de maig de 2017,
respectivament, per trobar-se incloses en els crèdits inicials del pressupost.
Tercer. Publicar aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb allò que
preveu l’article 169.3 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
Contra aquest acte administratiu que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la data de la seva publicació. No obstant això,
podreu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.
Bell-lloc d’Urgell, 10 d’octubre de 2017
L’alcalde, Carles Palau i Boté
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