DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data d'avui,
ha adoptat el següent acord en relació a aquesta proposta:
S<áprovació D desestimació
D es deixa sobre la taula D es dona compte

Ajuntament de Torredem barra

Torredembarra, _¿.
EI/La Secretari/a,,,

")
AG4/G503/18/01
EVB/ROI

COMISSIÓ D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA GENERAL
Sessió: 21 de febrer de 2018

Dictamen proposant 1'aprovació del Pressupost General i els seus annexes per a 1'any
2018.

Introdúcelo
LAjuntament de Torredem barra, per tal de donar continuítat i garantía en la prestado deis
servéis que efectúa adequadament, ha de dotar-se d'un Pressupost que permeti definir els
recursos financers disponibles i la distribució de la despesa atenent a la funció i naturalesa
económica de la mateixa, amb 1'objectiu de poder fer front a les obligacions que assumeixi la
Corporació.
Igualment, es convenient dotar a la plantilla del personal del pressupost necessari per al
funcionament deis servéis públics municipals.
El Pressupost general, está integrat únicament peí de la propia Corporació.
El pressupost conté la documentado i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locáis.

Fonaments de dret

L'article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar? peí que s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locáis, estableix que els ens locáis elaboraran i
aprovaran anualment un pressupost general en el que s'integraran, el pressupost de la
propia entitat, els deis organismes autónoms dependents de la mateixa, i els estats de
previsió de despeses i ingressos de les sodetats mercantils amb capital social íntegrament
municipal.
L'article 165 i següents estableixen el contingut cfaquest Pressupost general, en el que
s'hauran dlntegrar els estats de despeses, els estats cfingressos i les bases d'execució, que
contindran 1'adaptació de les disposicions generáis en materia pressupostária a
1'organització propia de cada entitat, així com també com a annexos al mateix, els
programes anuals d'actuació, inversions i 1'estat de previsió i moviments del deute.
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En aplicado de la normativa anterior, així com també al contingut del Reial Decret

500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI de 1'esmentada Llei
reguladora de les Hisendes Locáis, 1'Ordre ministerial EHA/365/2008, de 3 de desembre que
regula la estructura deis pressupostos de les entitats locáis i la Instrucció de Comptabilitat

para la Administrado Local per ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, es sotmet a la
considerado del pie de la corporació el projecte del Pressupost municipal per a 1'exercici
económic del 2017, així com la corresponent plantilla de personal, junt amb la resta de la
documentado annexa.

Ates el que disposa 1'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar? peí que
8'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locáis en relació amb el
procediment d'elaboració i aprovació inicial deis pressupostos municipals.

El Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, de régim de les retribucions deis funcionaris de
1'Administració Local i Decret 214/1990, de 30 de juliol, peí qual s'aprova el reglament del
personal al servei de les entitats local, disposa que la plantilla de personal de les entitats
locáis ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories de les places en qué s'integren els funcionaris, el personal laboral i 1'eventual
agrupados, indicant la denominació d'aquests, el nombre de places que les constitueixen, el
nombre de les que es trobin vacants i el grup a qué pertanyin. L'entitat local ha cfaprovar
anualment la plantilla en la mateixa sessió en qué s'aprovi el pressupost.

Així mateix, 1'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 cTabril, de 1'Estatut Básic de 1'empleat públic,
es manifesta en el sentit de qué les Administracions Publiques estructuraran la seva
organització a través de les relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius
similars que comprendran, al menys, la denominació deis llocs de treball, els grups de
classificació professional, els cossos o escales, els sistemes de provisió i les retribucions
complementáries. D'acord amb el Reial Decret 861/1986, de 25 cfabril, de régim de les

retribucions deis funcionaris de 1'Administració Local i Decret 214/1990, de 30 de juliol, peí
qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats local la relació de llocs de
treball l'ha d'aprovar el pie de la corporació i les modificacions que es produeixin.
Per la qual cosa, vista la proposta de 1'alcalde, de data 15 de febrer de 2018, la Comissió
d'Estud¡, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres, amb deu (10) vots

a favor (grups municipals d'ERC, PSC, ABG i PP) i dues (2) abstencions (grup municipal
de PDeCAT i Unió), propasa a 1'Ajuntament en Pie 1'adopció del següentACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a 1'exercici 2018,
format peí pressupost de la Corporació, així com els seus annexos, integráis per les bases
cTexecució del Pressupost, les quals inclouen les bases reguladores de les subvencions a
entitats esportives, subvencions per nova activitat económica deis autónoms i empreses que
contractin persones aturados i els ajuts cTurgéncia, la Plantilla de personal de 1'Entitat Local i el
seu annex i el quadre de finan?ament de les inversions i transferéncies de capital.
El resum per capítols del Pressupost general es el següent:
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Pressupost

2018

Estat de despeses

9.515.266,44

1 - Despeses de personal

Compra de béns corrents i de
2 - servéis

8.219.877,89

271.000,00

3 - Despeses financeres

460.410,00

4 - Transferéncies corrents

18.466.554,33

Total operacions corrents

976.901,12

6 - Inversions reals

26.100,00

7 - Transferéncies de capital

19.469.555,45

Total operacions no financeres
8 - Variació d'actius financers

0,00

9 - Variació de passius fínancers

2.200.000,00
2.200.000,00

Total operacions financeres

TOTAL

21.669.555,45
Pressupost

2018

Estat dlngressos
1 -

Impostas directes

2-

Impostas indirectes

3-

Taxes i altres ingressos

4.406.950,00

4-

Transferéncies corrents

4.231.985,45

5-

Ingressos patrimonials

6-

Alienado d'inversions

7-

Transferencias de capital

12.514.300,00
185.000,00

147.635,00
21.485.870,45

Total operacions corrents

38.000,00
145.685,00
21.669.555,45

Total operacions no financeres
8-

Variado cTactius financers

0,00

9-

Variació de passius financers

0,00
0,00

Total operacions financeres

TOTAL

21.669.555,45

Segon.- Sotmetre 1'expedient a informació pública durant 15 dies previ anunci al BOP durant
els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions que serán resoltes peí
Pie.

Tercer.- En el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d'expos¡ció del
Pressupost General i deis seus annexes, aquest s'entendrá aprovat definitivament d'acord

amb el que estableix 1'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de marg, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locáis, entrant en vigor 1'endemá de la publicado en el BOP
del Pressupost resumit per capítols així com la plantilla del personal.

Pla?a del Castell, 8 43830 Torredembarra. Tel. 977640025. Fax 977644904 ? Reg. E.L.4315360009
secretaria@torredembarra.cat

DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data d'avu¡,
ha adoptat el següent acord en relació a aquesta proposta:
D aprovació D desestimado
D es deixa sobre la taula D es dona compte
Torredembarra,

Ajuntament de Torredem barra

EI/La Secretari/a,

AG4/G503/18/01
EVB/ROI

No obstant, el Pie acordará alió que consideri convenient.

Torredembarra, 21 de febrer de 2018

Vist i plau,
El secretan,

1'alcalde, ^'/
^/i

Rafael Orihuel Iranzo

^ EctuáPtí-RovirajQual
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