
 

DAVID REIXACH i SAURA, secretari accidental de l’Ajuntament de la Vila de 
Lloret de Mar (la Selva) 
 
CERTIFICO 
 
Amb l’advertència prevista a l’art. 206 del Reglament d’organització i 
Funcionament de les Corporacions Locals, en el sentit que manca l’aprovació 
definitiva de l’acta i a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació, 
el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de gener 
de 2019 prengué el següent acord, que en l’esborrany de l’acta és del tenor 
següent: 
 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 
GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 
 
(...) 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
amb un resultat de 12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-
CP, ERC-AVANCEM i NO ADSCRIT, 8 vots en contra dels regidors dels grups 
municipals de MILLOR, ICV-EUIA, CIUTADANS, i 1 abstenció del regidor del 
grup de EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a 
l'exercici econòmic 2019, així com, les seves Bases d'Execució i la 
Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text 
Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988. 
 
Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal. 

 
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa i la sostenibilitat 
financera.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis a la Persona, de Territori, Sostenibilitat i Seguretat 
Ciutadana, i d’Economia i Empresa, adopta el següent ACORD: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest 
Ajuntament, per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves 
Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent: 
 



 

 
 

 
 
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
personal eventual. 

 
TERCER. Aprovar  que les assignacions als càrrecs electes  i als càrrecs 
amb dedicació exclusiva o parcial per al 2019 s’incrementin en el 
mateix percentatge que ho facin les retribucions dels empleats públics 
i s’aplicaran a les quanties aprovades en sessió del Ple de la Corporació 
de 13 de juliol de 2015. 

 
Aprovar que, durant el 2019, les aportacions per a compensar les 
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1 
del Decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovades per 

PRESSUPOST D'INGRESSOS Ajuntament
OA Serveis de 

Comunicació
Lloret Futur, SA Consolidat

Cap 1. Impostos  directes 21.726.850,00 21.726.850,00

Cap 2. Impostos  indirectes 700.010,00 700.010,00

Cap 3. Taxes  i  altres  ingressos 25.415.640,00 45.020,00 25.460.660,00

Cap 4. Transferències  corrents 11.929.980,00 283.530,00 1.565.000,00 11.929.980,00

Cap 5. Ingressos  patrimonials 1.702.820,00 10,00 105.000,00 1.807.830,00

A. OPERACIONS CORRENTS 61.475.300,00 328.560,00 1.670.000,00 61.625.330,00

Cap 6. Alienació d'inversions 0,00 0,00

Cap 7. Transferències  de capital 5.316.121,75 12.000,00 5.316.121,75

B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.316.121,75 12.000,00 0,00 5.316.121,75

INGRESSOS NO FINANCERS (A+B) 66.791.421,75 340.560,00 1.670.000,00 66.941.451,75

Cap 8. Actius  financers 70,00 10,00 80,00

Cap 9. Passius  financers 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

TOTAL 70.291.491,75 340.570,00 1.670.000,00 70.441.531,75

PRESSUPOST DE DESPESES Ajuntament
OA Serveis de 

Comunicació
Lloret Futur, SA Consolidat

Cap 1. Despeses  de personal 16.960.500,00 258.710,00 583.929,94 17.803.139,94

Cap 2. Desp. de béns corrents  i  serveis 35.658.600,00 69.350,00 1.085.620,06 36.813.570,06

Cap 3. Despeses  financeres 468.000,00 500,00 450,00 468.950,00

Cap 4. Transferències  corrents 3.260.700,00 1.412.170,00

Cap 5. Fons  de contingència i  altres 230.000,00 230.000,00

A. OPERACIONS CORRENTS 56.577.800,00 328.560,00 1.670.000,00 56.727.830,00

Cap 6. Inversions  reals 8.575.211,95 12.000,00 8.587.211,95

Cap 7. Transferències  de capital 608.409,80 596.409,80

B. OPERACIONS DE CAPITAL 9.183.621,75 12.000,00 0,00 9.183.621,75

DESPESES NO FINANCERES (A+B) 65.761.421,75 340.560,00 1.670.000,00 65.911.451,75

Cap 8. Actius financers 70,00 10,00 80,00

Cap 9. Passius  financers 4.530.000,00 4.530.000,00

TOTAL 70.291.491,75 340.570,00 1.670.000,00 70.441.531,75



 

l’acord del Ple de l'Ajuntament del dia 13 de juliol de 2015 
s’incrementaran en el mateix percentatge que ho facin les retribucions 
dels empleats públics 
Aquests augments estan condicionats a la aprovació dels canvis que 
introdueixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019, o 
disposicions legals sobre la matèria.  

 
QUART.  Aprovar la dotació de 398.558,00 € pel complement de 
productivitat i assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. El 
repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues 
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació 
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la 
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal provenint 
de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de gener del 2004, 
al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova la dotació 
equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 5.410,00 €. 
 
CINQUÈ. S'aprova el Pla de Tresoreria que s'adjunta a l'expedient del 
Pressupost de l'any 2019 de conformitat amb el que disposa l'article 
187 del TRLRHL 

 
SISÈ.  Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels 
interessats. 

 
SETÈ. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què 
no es presenti cap reclamació. 

 
VUITÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
 
I, perquè consti, als efectes que  siguin  procedents, lliuro  aquest  certificat 
amb el vistiplau de l’alcalde, a Lloret de Mar, el dia 9 de gener de 2019  
 
         Vist i Plau 
          L'alcalde                  El secretari acctal., 
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