
 

 

PROPOSTA 
 

APROVACIO INICIAL  DEL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES D’EXECUCIÓ, LA 
PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL  PER A 
L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 
 
Atès que l’Alcalde de l’Ajuntament ha format el pressupost per a l’exercici 2020, constituït pel 
pressupost de l’entitat i de l’empresa municipal Hoserpi S.L., les bases d’execució i la 
plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treballs, d’acord amb el projecte 
presentat per la Regidoria d’Hisenda, Règim Interior i Governació i de conformitat amb el 
disposat en els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les 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. 
 
Fonaments de dret: 
 

• Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici. 
• RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març, 

en els articles 162 a 169 on fa referència al contingut i l’aprovació del pressupost 
general. 

• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria pressupostària desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals: contingut 
i aprovació, crèdits i la seva aprovació, execució i liquidació i normes específiques 
per als Organismes Autònoms i Societats Mercantils. 

• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d’estructura dels pressuposts de les 
entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014 de 14 de març. Amb aquesta 
Ordre Ministerial es pretén donar compliment a la disposició addicional sisena del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tenint en compte els 
articles 39 a 41 de la Llei General Pressupostària i les ordres del Ministeri 
d’Economia i Hisenda que les han anat desplegant per a l’elaboració dels 
pressupostos generals de l’Estat , de manera que tant l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals con els criteris de classificació dels seus ingressos i despeses 
s’adaptin als actualment establerts per al sector públic estatal, tenint en compte les 
peculiaritats de l’activitat financera d’aquelles entitats. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera 

• Reial Decret 1463/2007, de 2 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 als ens locals i en allò que no contradigui la 
nova LOEPSF. 

• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.  

• Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 



 

 

 
• Llei  3/2004, de 29 de desembre, on s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 
• Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 

financera dels ens locals. 
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 

Model Normal de Comptabilitat Local. 
• Article 16 de la Llei 30/984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 

pública, estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treballs 
existents en la seva organització 

• Article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals de Catalunya i determina els documents que 
s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball 

• Article 37 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, s’ha dut a terme la corresponent 
consideració amb els òrgans de representació del personal funcionari i laboral 

• Article 22.2.e) i i)de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local i 52.2.j del 
Decret Legislatiu 2/2003,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, correspon al Ple l’aprovació dels pressupostos, la plantilla 
de personal i la relació de llocs de treball 

 
 
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i 
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal. 

 
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla estan contemplades les 
places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels 
conceptes que s’hi contenen. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el pressupost 
es presenta sense dèficit inicial.  
 
Atès que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els tràmits i 
procediments per  a l’execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari. 
 
Vist l’informe  d’intervenció favorable emès per a Secretària-Interventora. 
 
En base a tot això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.– Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2020, 
que comprèn el pressupost de l´Ajuntament i el de l’empresa municipal Hoserpi S.L.,segons 
el següent resum per capítols: 



 

 

 
PRESSUPOST DESPESES 
 

 
 
 
PRESSUPOST INGRESSOS           
                 

 

CAPITOL DESCRIPCIO CAPITOL AJUNTAMENT HOSERPI AJUSTOS CONSOLIDAT

1 2.037.750,00 83.400,00 0,00 2.121.150,00

2 2.520.950,00 430.200,00 0,00 2.951.150,00

3 15.000,00 16.000,00 0,00 31.000,00

4 752.800,00 0,00 0,00 752.800,00

5 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

6 1.009.500,00 71.000,00 0,00 1.080.500,00

7 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00

8 15.000,00 34.600,00 0,00 49.600,00

9 98.500,00 20.200,00 0,00 118.700,00

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 6.551.500,00 655.400,00 -100.000,00 7.106.900,00

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES DE BENS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERENCIES CORRENTS

FONS DE CONTINGENCIA

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

CAPITOL DESCRIPCIO CAPITOL AJUNTAMENT HOSERPI AJUSTOS CONSOLIDAT

1 1.263.000,00 0,00 0,00 1.263.000,00

2 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 359.200,00 528.400,00 0,00 887.600,00

4 3.816.300,00 0,00 0,00 3.816.300,00

5 38.500,00 27.000,00 0,00 65.500,00

7 1.009.500,00 100.000,00 -100.000,00 1.009.500,00

8 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEL PRESSUPOST INGRESSOS 6.551.500,00 655.400,00 -100.000,00 7.106.900,00

INGRESSOS PATRIMONIALS

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES PREUS PUBLICS 

TRANSFERENCIES CORRENTS



 

 

Segon.- Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici 
2020. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2020. 
 
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 20 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals, en matèria 
de pressupostos, aquest Pressupost s’exposarà al públic per termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i el tauler d’edictes de l’Ajuntament 
als efectes de reclamacions i suggeriments i es considerarà definitivament aprovat si a 
l’acabament del període d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
Sisè.- Trametre una còpia de l’expedient d’aprovació del Pressupost a la Delegació 
d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tanmateix el Ple adoptarà el que consideri més adient. 
 
 
Els Hostalets de Pierola, a 15 de novembre de 2019. 
 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls 


