
RAFEL J. GARCIA i JIMENEZ, secretari general 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 ordinària celebrada el dia 29 de 
gener de 2018, 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 2018 QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT, EL DE L’OO.AA. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I 
L’ESTAT DE PREVISIÓ DE LLORET FUTUR, SA.  

(...)
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 11 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-
AVANCEM i NO ADSCRIT, i 9 vots en contra dels regidors dels grups de 
MILLOR, CIUTADANS, ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple 
Municipal adopta el següent acord: 

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:

1.- Aprovar el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018, 
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en 
68.433.177,32 €, el resum del qual per capítols és el següent: 

INGRESSOS 
Capítol Denominació Import

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 60.816.000,00
1 Impostos directes 21.312.850,00 
2 Impostos indirectes 585.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 25.368.000,00 
4 Transferències corrents 11.878.290,00 
5 Ingressos patrimonials 1.671.860,00 
    
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 7.617.177,32
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 4.224.244,12 
8 Actius financers 70,00 



9 Passius financers 3.392.863,20 
      
Total Pressupost d'ingressos 68.433.177,32 

DESPESES 
Capítol Denominació Import

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 55.460.515,00
1 Despeses de personal 16.670.683,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 34.322.197,00 
3 Despeses financeres 563.125,00 
4 Transferències corrents 3.264.510,00 
5 Fons de contingència i altres 640.000,00 
    
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 12.972.662,32
6 Inversions reals 7.976.757,43 
7 Transferències de capital 70.834,89 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 4.925.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 68.433.177,32 

2.- Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per  
a l’exercici del 2018, anivellat en els seus estats d’ingressos i 
despeses, xifrat en  316.000,00 € el resum del qual per capítols és el 
següent:

INGRESSOS 
Capítol Denominació Import

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 315.990,00
1 Impostos directes 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 
3 Taxes i altres ingressos 40.020,00 
4 Transferències corrents 275.960,00 
5 Ingressos patrimonials 10,00 
    
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 10,00
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 0,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 316.000,00 

DESPESES 
Capítol Denominació Import



      
  A  OPERACIONS CORRENTS 315.990,00
1 Despeses de personal 245.000,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 70.490,00 
3 Despeses financeres 500,00 
4 Transferències corrents 0,00 
    
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 10,00
6 Inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 0,00 

      
Total Pressupost de despeses 316.000,00 

3.- Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2018 l' 
import del qual és  de 1.709.900,00 € . 

4.- Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a l’exercici 
del 2018 següent: 

INGRESSOS 
Capítol Denominació Import

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 60.965.930,00
1 Impostos directes 21.312.850,00 
2 Impostos indirectes 585.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 25.408.020,00 
4 Transferències corrents 11.878.290,00 
5 Ingressos patrimonials 1.781.770,00 
    
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 7.617.187,32
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 4.224.244,12 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 3.392.863,20 

      
Total Pressupost d'ingressos 68.583.117,32 

DESPESES 
Capítol Denominació Import

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 55.610.445,00
1 Despeses de personal 17.471.907,95 
2 Despeses de béns corrents i serveis 35.546.362,05 
3 Despeses financeres 563.625,00 
4 Transferències corrents 1.388.550,00 



5 Fons de contingència i altres 640.000,00 
    
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 12.972.672,32
6 Inversions reals 7.976.757,43 
7 Transferències de capital 70.834,89 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 4.925.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 68.583.117,32 

5.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a l’exercici 
del 2018, d’acord amb la redacció que figura a l’expedient, així com el 
règim de competències en matèria de transferències de crèdit previstes 
en les esmentades Bases, d’acord amb l’article 40 del R.D.500/1990 de 
20 d’abril de 1990. 

6.- Aprovar que les assignacions als càrrecs electes per al 2018 
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. L’augment està condicionat a la 
aprovació dels canvis que introdueixi la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2018, o disposicions legals sobre la matèria. Aquesta 
assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva modificació.  

Els càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial s’incrementaran 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.  

L’augment està condicionat a la aprovació dels canvis que introdueixi la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, o disposicions legals 
sobre la matèria. Aquesta assignació es mantindrà invariable fins que 
s’acordi la seva modificació.  

És d’aplicació l’article 75 bis de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
de Regim Local, d’acord amb la redacció de l’apartat divuitè de  la  Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, conjuntament amb la Disposició addicional 90a de 
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014, introduïda pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, 
que estableix el límit màxim total que poden percebre els membres de les 
corporacions Locals per a tots els conceptes retributius. 

7.- Aprovar que, durant el 2018, 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 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.  



L’augment està condicionat a la aprovació dels canvis que introdueixi la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, o disposicions legals 
sobre la matèria. Aquesta assignació es mantindrà invariable fins que 
s’acordi la seva modificació.  

    8.- Aprovació de les Retribucions dels empleats públics: 

(a) L’augment de les retribucions dels empleats públics està condicionat a 
la aprovació dels canvis que introdueixi la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2018, o disposicions legals que s’aprovin 
sobre la matèria. 

(b)  El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de 
l’adequació de caràcter singular i excepcional  de les retribucions 
complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per assegurar que les 
assignacions a cada  lloc de treball mantinguin la relació adequada 
amb el contingut d’especial dificultat tècnica, de dedicació, de 
responsabilitat, de perillositat o de penositat. 

(c) El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de 
l’adequació de la resta de retribucions complementàries derivades de 
la consecució de determinats objectius mitjançant l'increment de 
productivitat o la modificació de sistemes d’organització del treball o 
qualificació professional. 

9.- Aprovar la plantilla de funcionaris així com la de personal laboral, fix, 
temporal i eventual per a l'any 2018, incorporant les determinacions 
d’aquells llocs de treball tant de funcionaris com de personal laboral que 
modifiquen aspectes de l’acord entre el personal i l’Ajuntament aprovat 
pel Ple de data 03/12/2007, que s’incorporen com Annexes al Pressupost. 

Pel que fa a la taxa de reposició d’efectius està condicionada a canvis que 
s’aprovin en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, o 
disposicions legals que s’aprovin sobre la matèria.  

10.- Aprovar la dotació de 391.924,00 € 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 5.280,00 €.

11.-  Aprovar la massa salarial per a l’any 2018  del personal laboral de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, de l'OO.AA. Serveis de Comunicació i de la 
societat mercantil Lloret Futur, S.A, que inclou les remuneracions fixes i 
periòdiques (excepte l’antiguitat) i les despeses d’acció social (conceptes 
162.00, 162.04, 162.05 i 162.09 ): 



a) Ajuntament de Lloret de Mar ............ 3.625.682,03 € 
b) OO.AA. Serveis de Comunicació ........    161.777,74 €  
c) Lloret Futur, S.A. .............................  392.016,89 € 

12.-  Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació per un 
total de 8.047.592,32 € que es finançarà amb 430.485,00 € d’estalvi, 
4.224.244,12 € de subvencions i 3.392.863,20 € de crèdit. En tant en 
quan no s’obtingui el crèdit pel finançament de les inversions, les 
aplicacions pressupostaries afectades es declaren en situació de no 
disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu finançament.  

13.- El Pressupost General de l’Ajuntament de Lloret de Mar per a 
l’exercici del 2018 compleix els criteris d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera que, per acord de Consell de Ministres de 7 de 
juliol de 2017 es van aprovar pel període 2018-2020, i obliguen a les 
Entitats Locals liquidar l’exercici de 2018 amb dèficit zero, el límit 
d’endeutament sobre ingressos corrents de les entitats locals no ha de 
superar el 2,7% del PIB a l’any 2018 i la despesa computable no ha 
d’excedir la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini que 
s’ha estimat en el 2,4% per l’any 2018. L’aplicació concreta haurà de 
tenir en compte els ajustament en termes del Sistema Europeu de 
Comptes (SEC 95). 

14.- Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que inclou el 
Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases d'Execució 
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ anunci en el B.O.P. i 
al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual s’atendran les 
reclamacions formulades. Finalitzat el termini d’exposició pública, si s’han 
presentat reclamacions es portarà de nou l’expedient al Ple de la 
Corporació perquè les resolgui. En cas de no presentar-se cap reclamació 
s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es procedirà a la seva 
publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en  el tauler d’anuncis de la 
Corporació.

I, perquè consti, als efectes que  siguin  procedents, lliuro  aquest  certificat 
amb el vistiplau de l’alcalde, a Lloret de Mar, el dia 1 de febrer de 2018  

         Vist i Plau 
          L'alcalde                  El secretari general
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