AJUNTAMENT DE BERGA

CIRCULAR 2/2012
Per tal de posar en coneixement a la intervenció general municipal, organismes autònoms
municipals i la societat de capital íntegrament municipal BRG Progrés SL, del contingut de l’art.
164 del ROM de berga, que a continuació es transcriu literalment:
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“Article 164.- Ple extraordinari de pressupostos municipals
Es preveu la realització d’un Ple de caràcter extraordinari, i monogràfic per tal d’aprovar el pressupost General
Ge
de
l’Ajuntament de Berga. Aquest s’haurà de celebrar abans del dia 15 d’octubre de cada any.
En aquest sentit, el pressupost de cadascú dels organismes autònoms i societat de capital íntegrament municipal,
hauran d’aprovar la seva proposta de pressupost
pressup
i trametre-la
la a l’Ajuntament abans del 15 de setembre de cada any,
acompanyada de la documentació i informes que d’acord amb el text refós que la Llei reguladora de les hisendes locals
preveu que hi ha de figurar. En el cas de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, o en aquelles en què
l’Ajuntament hi tingui la participació majoritària, es remetrà cada any: les seves previsions d’ingressos i despeses, els
programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent.
Sobre les bases dels pressupostos aprovats pels organismes autònoms, i les previsions d’ingressos i despeses de la
societat de capital íntegrament municipal, l’Alcalde formarà el pressupost general de l’Ajuntament i el remetrà, informat
per la Intervenció general municipal amb els annexes i documentació complementària previstos als arts. 166.1 i 168 del
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, al Ple de l’Ajuntament abans del dia 15 d’octubre per a la seva
aprovació, esmena o devolució.
L’acord
cord d’aprovació del pressupost general haurà de ser únic, i inclourà el detall dels pressupostos que l’integren, no
podent aprovar-se
se cap d’ells, de forma separada.”

La qual cosa, es comunica per tal de donar-hi
donar compliment.

Berga, 31 d’agost de 2012.
El Secretari General.

Antoni Pérez i Zúñiga

Vist i Plau
L’Alcalde,

Juli Gendrau i Farguell

