
  

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 1 DE FEBRER DE 2018 

 
A C T A 

 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Sílvia Gómez Mestres (PIA) 
 Sr. Josep Pinsach Riera (ERC-AM) 
 Sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM) 
 Sra. Montse Belmar López (PDeCat)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (Junts x Aiguaviva) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a ú de febrer de 2018. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb 
l’assistència de tots ells, a excepció de la regidora sra. Gómez, el sr. Pinsach, que 
excusa la seva assistència per motius professionals i el sr. Bohigas, que segons 
trucada telefònica al sr. Alcalde li informà que és a Brussel·les en el dia d’avui. 
 
A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A 
L’EXERCICI DE 2018, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL. 
 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per l’exercici de 2018 i 
l’expedient instruït a l’efecte que s’acompanya de les preceptives Bases d’execució, i la 
plantilla de personal. 
 
Atès que el pressupost figura equilibrat en els seus estats de despeses i d’ingressos. 
 
Vist els informes que acompanyen el projecte de Pressupost municipal. 
 
Atès que el procés per la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple que adopti l’ACORD següent:   
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’ajuntament d’Aiguaviva per a 
l’exercici de 2018. 
 



  

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat 
pressupost i que compren els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 

Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment 
del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
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 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Text Refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
SISÈ.- Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans competents de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya. 

 
La regidora sra. Marta Vives Albertí fa una exposició de les partides i capítols 
d’ingressos i despeses que conformen el pressupost per 2018, i en les conclusions 
exposa que es compleix amb l’estabilitat pressupostària, no es compleix amb la regla 
de la despesa (però es confia fer-ho obtenint alguna subvenció; en cas contrari, es 
prepararia un pla econòmic financer), i es compleix el límit de deute públic. 

 
A les 19,25h s’incorpora la regidora sra. Gómez. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
vint-i-set minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, 
el Secretari, en dono fe. 
 
 
L’Alcalde                                                                  El Secretari    


