ACTA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE CLARIANA DE CARDENER
Identificació de la sessió
Número: 8/2018
Caràcter: extraordinària
Data: 28 de novembre de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:00 hores a 21:50 hores
Assistents:
Francisco Rovira Massoni – alcalde, grup municipal CIU –
Josep Maria Bajona Gutiérrez – regidor, grup municipal CIU –
Mireia Solà Robles - regidora, grup municipal CIU –
Jaume Fons Solé – regidor, grup municipal ICC-AMAlbert Bajona Mascaró – regidor, grup municipal, ICC–AMExcusem l’assistència de la secretària interventora accidental Meritxell Sorribes Segura,
que és substituïda per la secretària del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal
del Solsonès, Sílvia Vilaseca Casafont.
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde Francisco
Rovira Massoni.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost 2018 núm. 3.
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2018, en
el qual consta l’informe favorable de la interventora, i que és mostrat i exposat davant
el Plenari.
Vist que les bases d’execució estableixen que es donarà compte al Ple dels expedients
de modificació de crèdit, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit pressupostari
número 3/2018.

Cap. Econòm. Prog.

Concepte

Baixa

Augment

Ingressos

3

310.00

011

Préstec i al. Op.financeres

100,00

4

465.04

920

Servei d’Assistència Tècnica

600,00

2

210.00

454

Arranjam. i mant. bens naturals

6

600.00

450

Inversió camins municipals

2

231.00

920

Locomoció

2

230.00

920

Dietes i càrrecs electius

200,00

2

227.00

920

Neteja

382,90

7

780.00

459

Fam.i inst. sense finalitat lucre

1

112.00

IBI rústica

3.889,41

1

113.00

IBI urbana

3.000,00

21.828,17
12.135,70
1.420,16

1.500,00

15.638,76 22.528,17

6.889,41

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat
si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords.

2. Aprovació de l’expedient de pressupost 2019.
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019, i que
la secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable el qual figura a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals.
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
i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23
del RD 500/90, i el Real Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei General d’estabilitat pressupostària.

Per tant, S’ACORDA pels vots a favor de l’alcalde, Francisco Rovira Massoni i dels regidors
Josep Maria Bajona Gutiérrez i Mireia Solà Robles, -havent votat en contra els regidors
Albert Bajona Mascaró i Jaume Fons Solé, que manifesten que ja fa uns anys que
s’abstenen però que enguany han decidit no fer-ho perquè consideren que ja fa anys
que pràcticament totes les inversions que es fan al municipi beneficien a membres de
l’equip de govern-:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 el qual és
el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol
1
DESPESES DE PERSONAL
Capítol DESPESES EN BÉNS CORRENTS I
2
SERVEIS
Capítol
3
DESPESES FINANCERES
Capítol
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Capítol
6
INVERSIONS REALS
Capítol
7
TRASFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítol
1
IMPOSTOS DIRECTES
Capítol
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
Capítol
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Capítol
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
Capítol
6
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL

54.749,07 €
76.636,10 €
400,00 €
29.245,50 €
81.175,66 €
12.000,00 €
254.206,33
€

62.090,59 €
247,69 €
113.895,14
€
600,00 €
77.372,91 €
254.206,33
€

SEGON- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat expedient.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general així com el Pla estratègic
de Subvencions, i la normativa reguladora de les subvencions nominatives i
excepcionals.
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.

CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu 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 disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vinti-una hores i cinquanta minuts, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida
i trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

