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SR. JOSEP IBARZ GILART
Sra. Mª LLUISA GRANERO MURGADES
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

Secretària:

SRA. MARIA ÁNGELS ALIMBAU CASTELLS

A Almacelles, a les 19:45h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència
del Sr. Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, amb l’assistència, dels
regidors assenyalats més amunt i dels també regidors, Sr. José Antonio Conte
Giral , i Maria Pilar Martínez Saura i l’interventor Sr.Bordes, que son convidats
per la Presidència, es procedeix a la celebració de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local, en primera convocatòria, en la sala de Juntes de la primera
planta.
1.- Informació inicial sobre les partides d’ingressos i despeses ordinàries
previstes per al pressupost del 2018.
2.- Informació sobre l’evolució del Cap I. de despeses: previsions per al 2018.
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3.- Planificació d’inversions: evolució de l’execució de les del 2017 i previsió
del 2018 i posteriors. Previsions de finançament.
4.- Propostes de les diferents Regidories.
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Alcalde:
Regidors:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

ASSISTÈNCIA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA MONOGRAFICA DE
TEMES ECONÒMICS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2017

Codi Segur de Validació

Expedient: 2017/1436 (01.05.00) -Junta de govern local

Url de validació
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Se li respon que encara no.
L’Alcalde demana que si es pot s’hi afegeixi.
Es debat sobre el moment de la incorporació de les subvencions al pressupost i
el senyor Internventor dóna la seva opinió al respecte.
La Sra. Granero continua dient que s’ha ajustat al màxim la despesa ordinària.
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Es comenta la previsió d’execució del Camí de Llengua Eixuta i les dificultats per
poder arranjar-lo, tant a nivell patrimonial com pressupostàries.
També dóna precisió sobre l’evolució dels cànons i altres cobraments dimanants
dels serveis que proporciona el Consell Comarcal.
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El senyor Alcalde demana si s’ha considerat el pressupost d’inversions de la
Diputació de Lleida, que és un pla plurianual que dóna certa orientació dels
diners que atorgarà en alguns tipus d’ajuts aquest ens.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Precisa quin és el volum d’ingressos esperats, tenint en compte que encara no
tenim resoltes algunes subvencions sol·licitades i altres no se sap quines seran,
d’acord amb les línies de subvenció que aprovi la Generalitat o bé la Diputació.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Encara no es disposa de la previsió de sous i salaris del personal al servei de les
administracions públiques que faci l’estat per al 2018, atès que no disposem del
projecte de pressupostos generals de l’estat per aquest any.

Codi Segur de Validació

Fa l’incís que es manté en valors similars al 2017 el Cap. I de despeses de
personal atès que no es preveu cal increment destacable de personal a la
plantilla i recorda que s’està executant l’oferta pública d’ocupació per al 2017.

Url de validació

Pren la paraula la Sra. Granero per explicar la proposta de pressupost en l’estat
actual de les despeses ordinàries a escometre el 2018, posant-les en relació
amb la recaptació efectiva del 2017 i altres previsions d’ingressos.
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VIST I PLAU
L’ALCALDE,

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

LA SECRETÀRIA,

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

I sense cap més assumpte a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:20 hores del
dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

Codi Segur de Validació

I explica detalladament altres despeses pressupostades, de forma que els
assistents quedin instruïts de la proposta inicial de pressupost de despeses per
al 2018.

Url de validació

Es comenta l’evolució dels serveis i previsió de ampliació de llits a la residència i
les implicacions pressupostàries que això pot tenir.

