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Ref. MMV/ims
Míriam Muñoz Vidal, secretària interventora de l’Ajuntament de la Sénia,
CERTIFICO:
Que l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de Ple de data 18 de desembre de 2017 va
aprovar, entre d’altres, el següent acord:
“DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2018.BASES D'EXECUCIÓ I
PLANTILLA PERSONAL (EXP. 1320/2017)
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament
Quòrum: majoria simple
ANTECEDENTS

La Secretaria Interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i
els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Després de la deliberació dels membres d’aquesta Comissió Informativa d’Hisenda,
es procedeix a la votació i amb 8 vots a favor (de FS-E) cap en contra i 3
abstencions (2 del PP, 1 de Junts-ERC-AM), la Comissió d’Hisenda dictamina
favorablement i en conseqüència, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 7 vots a favor (FS-E), 2
abstencions (PP) i 1 vot encontra (PSC-CP):
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament, per a
l’exercici econòmic 2018, juntament amb les Bases d’Execució i d’acord amb l’objectiu

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · Fax 977 570 168 · CIF P-4304500-D

Codi Validació: 4PGSR3QWEYWYAR2DGMYK34Y7D | Verificació: http://lasenia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Joan Moisés Reverte (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/01/2018
HASH: 52b961f969a9015ac497a29a7e91ed8e

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018

d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual,
resumit per capítols, és el següent:

Capítol 1

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.909.000,00

Capítol 1

PRESSUPOST DE
DESPESES
1.772.884,05

Capítol 2

15.000,00

Capítol 2

1.528.130,00

Capítol 3

965.643,39

Capítol 3

21.861,00

Capítol 4

1.369.695,55

Capítol 4

512.571,08

Capítol 5

24.310,00

Capítol 5

AJUNTAMENT

Capítol 6
Capítol 7

109.963,31

AJUNTAMENT

Capítol 6

339.084,05

Capítol 7

36.665,07

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

TOTAL

4.393.612,25

182.417,00

TOTAL

4.393.612,25

Capítol 1

Despesa no
financera
1.772.884,05

Capítol 2

1.528.130,00

Capítol 3

21.861,00

Capítol 4

512.571,08

Capítol 5

0,00

Capítol 6

339.084,05

Capítol 7

36.665,07
Despesa
financera

Regla despesa liquidació 2017

no

4.211.195,25

4.161.133,28
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SEGON. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 4.293.806,78 €, d’acord amb el següent
detall:

Regla despesa pressupost 2018
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3.809.804,67
351.328,61
82.611,53
82.611,53
4.293.806,78

TERCER. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
QUART. Exposar al públic el Pressupost General per al 2018, les Bases d’Execució i
plantilla de personal aprovats, mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 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.
SISÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com, a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. ”

Vist i plau
L’alcalde
Joan Moisés Reverté
(Data i signatura electrònica al marge)
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I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, fent l’excepció i
reserva que estableix l’article 206 del RD 2568/86 pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

