
Expedient: 2022/269/05.01.03  -Modificació del pressupost

EDICTE

Havent-se exposat al públic l’expedient núm. 2 de modificació del pressupost general municipal 
per a l’any 2022, segons edicte publicat al tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler)  i al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 139, de 21 de juliol de 2022, relatiu a l’article 6 
de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2022,  sense que s’hagin presentat 
reclamacions ni al·legacions contra el mateix, ha esdevingut definitivament aprovat, per la qual 
cosa es fa públic el text de la modificació aprovada. 

En compliment del que preveu l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local així com els articles 169 i 171 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 es fa 
públic aquest edicte fent advertiment que, contra la modificació definitivament aprovada, es 
podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

“BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022

Article 6.  Nivells de vinculació Jurídica

Els crèdits aprovats en l’estat  de despeses del Pressupost es destinaran a la finalitat 
específica que els assigna el Pressupost General o les seves modificacions degudament 
aprovades, tenint caràcter limitador i vinculant.

No es podran adquirir compromisos de despeses que excedeixin dels crèdits 
pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establerts a continuació, sent nuls de 
Ple dret els acords,  resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta  
norma. Per tant, el control fiscal de l’existència de crèdit s’ha de fer en relació al límit 
definit pel grau de vinculació. 

La vinculació jurídica dels esmentats crèdits queda fixada com s’indica: 

a) Respecte de la CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES:  A nivell d’àrea de 
despesa. 
b) Respecte de la CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:  A nivell de capítol. 

En quant a les inversions i, pel que fa a la classificació per programes, s’estableix una 
excepció de manera que el nivell de vinculació jurídica s’estableix a nivell de grup de 
programa. 

Quan es sol·liciti autorització per a la realització d’una despesa que excedeixi de la 
consignació de l’aplicació pressupostària, sense superar el nivell de vinculació jurídica 
establert a l’empara d’aquest article, podrà efectuar-se sense més tràmits. La 
fiscalització de la despesa tindrà lloc respecte al límit definit pel nivell de vinculació.”

L’alcalde, 
Josep Ma. Gras Charles
Alcoletge, a data de signatura electrònica. 
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