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Identificació de la sessió:
Núm.: 8/2018
Caràcter: extraordinari
Data: 20 de desembre de 2018
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:40 hores
Assistents:
-

Miquel Sala Muntada, alcalde
Marc Solanelles Solans, segon tinent d’alcalde
Nil Bentoldrà López
Maria Carme Sala Sala
Isabel Villegas López
Ventura Molleví Muntada
Maria Carmen Lostao Otero

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Ricard Pérez Llordés, primer tinent d’alcalde
Jordi Canes Obiols

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva:
1. Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
2. Nomenament dels representants a la Comissió de seguiment del “Protocol
per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions
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d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la
identitat sexual a l’Ajuntament d’Oliana”.

Desenvolupament de la Sessió:
Part Resolutiva:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

1. Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019.
La interventora de l’Ajuntament ha emès informe en relació al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el qual conclou que:
CONCLUSIONS:
El pressupost consolidat de l'entitat local:
a) Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o
de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició
continguda en el SEC 95.
b) Compleix l’objectiu de deute públic.
c) Pel que fa al compliment de la Regla de la Despesa caldrà verificar el seu
compliment en el moment de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, i en
cas d’incompliment caldrà dur a terme l’aprovació d’un Pla Econòmic i Financer
en el termes de l’article 21 de la LOEPSF.

La secretària interventora ha emès informe en relació a l’article 168.4 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, el qual conclou que:
CONCLUSIÓ
Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici econòmic de 2019, presentat per
l’Alcalde- President, comprovats els documents que conté i considerant que existeix
equilibri pressupostari, i havent d’ajustar-se quant al procediment d’aprovació al què
s’indica en aquest informe, aquesta Intervenció Municipal l’informa favorablement, amb
les següents condicions:
o

L’execució de la despesa que compti amb finançament afectat està subjecta a
l’obtenció en ferm d’aquest finançament, o a la baixa d’altres partides del
pressupost de despeses finançades amb recursos propis. Caldrà acreditar
aquests extrems en els corresponents expedients de contractació.
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A efectes de control, caldrà dur a terme previsions de liquidacions amb
caràcter trimestral, i dur a terme un seguiment exhaustiu del compliment de
l’objectiu de la regla de la despesa.
o

D’acord amb l’informe d’aquesta secretària interventora en relació al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
caldrà verificar el compliment de la regla de la despesa en el moment de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019. En cas que en la liquidació de
l’exercici 2019 es posi de manifest un incompliment caldrà aprovar un Pla
Econòmic Financer en els termes establerts en l’article 21 de la LOEPSF.

o

En cas que s’aprovi la RLT amb caràcter definitiu, caldrà analitzar de quina
manera s’ajusten els crèdits consignats en el capítol 1 a les valoracions dels
llocs de treball que estableix aquest document, respectant els límits
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, i tenint en compte que
cal complir amb els indicadors de solvència (estalvi net positiu, rati de deute
inferior al 75%, romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, i
pagament a creditors d’acord amb el què preveu la llei de morositat).

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els
requisits exigits per la legislació vigent
FONAMENTS DE DRET








RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals
(TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat local.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot l’anterior, per majoria absoluta del nombre legal dels membres de fet de la
Corporació (5 vots a favor, 2 abstencions i cap vot en contra dels 9 regidors que formen
la Corporació), S’ACORDA:
1.

Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 el qual, resumit
per capítols, és com segueix:
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INGRESSOS
CAPÍTOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

236.582,80 €

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

512.948,20 €

CAPÍTOL 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL 6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

0,00 €

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

TOTAL

650.000,00 €
3.000,00 €

600,00 €
0,00
30.600,00 €

1.433.731,00 €

DESPESES
CAPÍTOL 1

DESPESES DE PERSONAL

809.221,00 €

CAPÍTOL 2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

487.080,00 €

CAPÍTOL 3

DESPESES FINANCERES

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

45.000,00 €

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

10.000,00 €

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS

TOTAL

5.700,00 €
25.630,00 €

0,00 €
51.100,00 €
1.433.731,00 €

2. Aprovar la plantilla de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida i al tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils
durant el qual les persones interessades podran presentar-hi reclamacions.
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
d’acord amb allò que determina l’article 169 del TRLRHL.
La regidora Carme Lostao posa de manifest que les dues abstencions, corresponents al
seu vot i al del regidor Ventura Molleví (grup municipal Fem Oliana), són perquè no han
disposat de temps suficient per a estudiar amb detall el pressupost que s’ha aprovat.
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Nomenament dels representants a la Comissió de seguiment del
“Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o
de la identitat sexual a l’Ajuntament d’Oliana”.

2.
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L’alcalde proposa la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, i incorporar-lo a l’ordre del
dia de la propera sessió plenària. La resta de membres del ple s’hi mostren d’acord.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr. alcalde,
Miquel Sala Muntada, aixeca la sessió a les 19:55 hores, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.

La secretària,
Esther Garrido Hernández

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretariainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 8/2/2019 10:43:58

Vist i plau
L’alcalde,
Miquel Sala Muntada

Signatura: CN=TCAT P Miquel Sala Muntada DNI 78149351C,
SERIALNUMBER=78149351C, G=Miquel,
SN=Sala Muntada, T=Alcalde, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 08/02/2019 18:19:46
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