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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 4
DE GENER DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.
21
Caràcter:
Ordinària
Data:
4 de gener de 2018
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:08 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Lluis Manel Dorca Aragonès
Joan Colom Alibés
Ha excusat la seva assistència
Lourdes Marsal Capdevila
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde dóna la benvinguda al/les regidors/es, obre la sessió i es passen a tractar els punts
de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 2 de
novembre de 2017, i acta sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2017, els
esborranys s’han repartit a tots els/les regidors/es amb la convocatòria d’aquesta sessió, es
proposa per l’alcalde la seva aprovació.
L’alcalde sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions
d’Alcaldia, que s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió plenària ordinària fins
el dia d’avui, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
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d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
3. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2018, DOCUMENTS QUE
L’INTEGREN, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LES BASES D’EXECUCIÓ.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Presentat el projecte de pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018, el qual
conté la documentació i els annexos previstos a la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Considerant que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals;
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària;
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2018, d’acord amb el
següent detall:
INGRESSOS

CAPITOL

CONCEPTE

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes, preus públics i altres ingressos

196.130,00

IV

Transferències corrents

138.620,00

V

Ingressos patrimonials

VII

Transferències de capital

379.466,00

IX

Variació passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

PREVISIO 2018
164.450,00
6.000,00

2.810,00

887.486,00
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DESPESES

CAPITOL

CONCEPTE

I

Despeses de Personal

148.050,00

II

Despeses en bens corrents i serveis

271.600,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

V

Fons de contingència i altres imprevistos

VI

Inversions reals

IX

Variació passius financers
TOTAL DESPESES

PREVISIO 2018

500,00
17.900,00
0,00
426.316,00
23.120,00
887.486,00

Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost, que consten a l’expedient que es
tramita i que formen part integrant d’aquest acord i els controls que consten a l’informe del
secretari interventor següents: l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’objectiu del deute.
Tercer. Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament, amb el següent detall:
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2018

A) PERSONAL FUNCIONARI

Número de
PLACES 2018

GRUP

Amb habilitació de caràcter nacional
1.1.‐ Secretari – Interventor (agrupat amb Sora)

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT/FIX

1
Número de
PLACES 2018

‐Oficial 1a. Brigada

1

‐Auxiliar Administratiu

1

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

A1

Número de
PLACES 2018
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Oficial 1a

1

Operària Neteja dependències municipals

1

TOTAL FUNCIONARIS:

1

TOTAL PERSONAL LABORAL INDEFINIT/FIX

2

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2

Quart. Exposar al públic el pressupost i la plantilla per un termini de 15 dies hàbils,
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions.
Cinquè. Disposar, que de no presentar‐se al∙legacions ni reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptat cap
altra acord 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 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè. Una vegada quedi aprovat amb caràcter definitiu, trametre còpia certificada del
pressupost aprovat i la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda, als
efectes oportuns.”
L’alcalde fa una explicació de la proposta d’acord que es presenta i seguidament el secretari
interventor explica detalladament el contingut de les partides pressupostàries.
Després d’un ampli debat, l’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per
unanimitat dels sis regidors/res presents a la sessió i per tant s’aprova amb la majoria
legalment requerida.
7. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint hores i trenta‐cinc minuts, de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

El secretari,

