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Aprovació del pressupost exercici 2019, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball
Destinataris
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FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple, en la sessió Ordinària número 10 celebrada el 21 de
novembre de 2018, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets
1. Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada,
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podran reconèixer les
entitats locals, i dels drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici, en
conseqüència són el principal instrument de planificació econòmica dels
Ajuntaments, que conté les previsions inicials dels ingressos que l'entitat espera
obtenir i les despeses que generarà la prestació dels diferents serveis per l'entitat.
2. Els Ajuntaments han d’elaborar i aprovar anualment el seu Pressupost General.
3. L’entitat local aprovarà anualment la plantilla en la mateixa sessió que aprovi el
pressupost. Un exemplar amb el total de les retribucions del personal que es
dedueixi d’aquella i la relació de llocs de treball serà un dels documents que integren
el pressupost.
4. El President de l’entitat ha format el Pressupost General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici econòmic 2019 l’import del qual ascendeix a 22.592.586,40
euros, amb els annexes i documentació complementaria, així com la Plantilla de
Personal i el catàleg de llocs de treball.
5. Atès i conegut el contingut de l’informe d’intervenció.
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Fonaments de Dret
1. Els articles 162 al 171 i 193.bis del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del la Llei reguladora de les hisendes locals.
3. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, amb les modificacions introduïdes per l’Ordre
HAP/419/2014, de 14 de març.
4. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), i 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.
5. El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals i el Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
ACORDA
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Esparreguera, per a
l’exercici econòmic 2019 junt amb les seves Bases d’Execució, el resum per capítols del
quals és el següent:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

1. OPERACIONS NO FINANCERES

22.034.791,31

1

1.1 OPERACIONS CORRENTS
DESPESES DE PERSONAL

21.934.791,31
10.511.065,00

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

10.636.579,59

3

DESPESES FINANCERES

135.681,14

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

551.465,58

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

100.000,00

6

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS

100.000,00
100.000,00

8
9

2. OPERACIONS FINANCERES
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

557.795,09
20.000,00
537.795,09
22.592.586,40
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CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

1. OPERACIONS NO FINANCERES

22.572.586,40

1

1.1 OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES

22.496.169,19
9.317.965,50

2

IMPOSTS INDIRECTES

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

5.814.505,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

7.248.788,69

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

7

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

105.000,00

9.910,00

2. OPERACIONS FINANCERES
ACTIUS FINANCERS

76.417,21
76.417,21
20.000,00
20.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

22.592.586,40

Segon: Aprovar la plantilla de personal, comprensiva de totes les places del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament (annex 1) i la refosa del Catàleg de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Esparreguera (annex 2).
Tercer: Exposar al públic el Pressupost General per a l’any 2019, les Bases d’Execució i la
Plantilla de Personal i la refosa del Catàleg de Llocs de Treball aprovats, durant un termini
de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions per part dels
interessats.
Quart: Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província del pressupost
general definitivament aprovat i resumit per capítols i la publicació íntegra de la plantilla i de
la refosa del Catàleg de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC.
Cinquè: Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 22 de novembre de 2018.
Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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