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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 2 / 2015 
Data: 7 de maig de 2015 
Horari: de 20:00 h a 20:20 h 
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial 
 
PRESIDEIX 
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset 
 
HI ASSISTEIXEN 
Sr. Jaume Capdevila 
Sr. Manel Caballero Perez 
Sra. Mònica Valdivieso Martínez 
Sra. Immaculada Pujol Torrus 
Sr. Antoni Muntané Molina 
Sr. Cesar López Anguera 
Sr. Josep Lluis Miró Martinez 
Sr. Albert Compte Jornet 
 
SECRETARI  
Sr. Manel Alba 
 
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Pressupost exercici 2015 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A Falset a la data i a la hora indicada es reuneixen al Saló d’actes de l’ajuntament, els 
membres de la Corporació esmentats a la capçalera sota la presidència del Sr. Alcalde de 
l’ajuntament de Falset, Jordi Puxeu Vaqué, a l’objecte de conèixer, debatre i si s’escau 
aprovar els assumptes compresos a l’Ordre del dia de la convocatòria assistits per mi, 
Manel Alba que com a secretari dono fe de l’acte. 
 
Oberta per l’alcaldia es passa seguidament al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria amb el resultat següent: 
 

 
1. PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2015 

El senyor Puxeu presenta als reunits de manera detallada el contingut de la proposta 
redactada per l’exercici 2015, passant seguidament a votació la següent proposta: 
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«De conformitat amb allò establert a l’article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals aquesta Alcaldia ha de formar el Pressupost General i el remet 
al Ple de la Corporació degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots 
els annexos i documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució. 
 
L’expedient s’ha tramitat de conformitat amb les disposicions contingudes al Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos ajustant-se 
al principi d’estabilitat pressupostària, entès com la situació d’equilibri o superàvit 
estructural de conformitat amb allò previst als arts. 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i constitueix 
l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot 
reconèixer el nostre ajuntament i dels drets que prevegin liquidar durant el 
corresponent exercici, conté la documentació exigida per l’article 164 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i s’ha confeccionat conforme allò disposat a l’article 165 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant els estats de despeses i ingressos i les 
Bases d’Execució.  
 
Els estats d’ingressos del Pressupost i de despeses han estat confeccionats conforme 
amb allò regulat a l’article 167 i a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la 
qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals sense dèficit inicial, i 
els ingressos per operacions corrents superen a les despeses d’igual naturalesa més les 
despeses d’amortització per endeutament. 
 
S’ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, en virtut d’allò previst a l’article 16.2 del 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. 
 
Considerant que l’acord d’aprovació correspon al Ple per majoria simple, per aplicació 
d’allò disposat a l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en 
concordança amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 2.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals ES PROPOSA l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 
2015, que conté els estats de despeses i ingressos per un import total de  
2.623.752,78€  juntament amb les seves Bases d’Execució el resum per Capítols del 
qual és el següent: 
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Capítols INGRESSOS 
 
1 888.792,50 € 
2 32.000,00 € 
3 876.857,05 € 
4 735.783,94 € 
5 25.403,00 € 

Ingressos corrents 2.558.836,49 € 
6 0,00 € 
7 64.916,29 € 

Ingressos de capital 64.916,29 € 
8 0,00 € 
9 0,00 € 

Ingressos financers 0,00 € 
TOTAL 2.623.752,78 € 

 
 

 
Capítols DESPESA 
 
1 998.604,72 € 
2 1.083.160,60 € 
3 74.341,19 € 
4 34.620,88 € 
5 12.088,60 € 

Despesa corrent 2.202.815,99 € 
6 157.214,53 € 
7 69.778,50 € 

Despesa de capital 226.993,03 € 
8 0,00 € 
9 193.943,76 € 

Despesa financera 193.943,76 € 
TOTAL 2.623.752,78 € 

 
SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública per termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament per tal que els interessats puguin formular reclamacions. 
  
TERCER.- El Pressupost General s’entendrà definitivament aprovat si durant el termini 
d’exposició pública no es presenten reclamacions. » 
 

Passada la proposta a votació es aprovada amb EL VOT FAVORABLE dels senyors/es : Sr. 
Jordi Puxeu, Jaume Capdevila, Manel Caballero, Mònica Valdivieso, Immaculada Pujol, 
Antoni Muntané,  Josep Lluis Miró i Sr. Albert Compte i L’ABSTENCIÓ del senyor Cesar Lopez, 
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resultant en conseqüència aprovada la proposta per la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels 
membres del consistori. 

 
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:20 hores del 
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta del contingut de la qual dono fe 
signant al peu en companyia del Sr. Alcalde. 

 

 4 


