AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET D’ALCADIA
1. ANTECEDENTS
1. El 11 de març de 2015 l’Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al
període 2016-2018.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a
la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies
fonamentals del pressupost de l’exercici 2016:
3. En data 13 d’agost de 2015, la Interventora va emetre informe sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les
línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar
compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals
tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:






Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats
financers.
L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes.
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute.

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de

27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb
caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels
pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent
informació:








Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat
i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos,
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a
lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els
seus principals rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2016
210.613
17.052
97.440
292.682
17.213
635.000
0
50.000
50.000
0
0
0
685.000

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
220.000
353.666
1.827
18.524
594.017
0
0
85.000
0
85.000
0
5.983
5.983
685.000

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015:
a) contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, (hi ha capacitat de
finançament)
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa, (marge de compliment
positiu)
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari (equilibri pressupostari
positiu)
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari ( Equilibri Corrent
ajustat positiu)
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute (el rati de deute viu es
<110%)
3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici
2015 són les següents:

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El Pla de Sant Tirs 13 d’agost de 2015
L’Alcaldessa
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