Solivella, abril de 2014
Núm. 03/2014
 COMPTES FESTA MAJOR 2012

DESPESES
Balls i espectacles
Llotges
Discoteca/lloguer equip
Material funcionament barra
Lavabos + grup electrogen
Societat gral. d'autors + assegurança
Neteja/vigilància
Obsequis protocol·laris
Programa Festa Major
Manutenció/balls/espectacles/protocol
Sopar servei d'àpats
Publicitat-El Tafaner

18.140,66 €
3.170,00 €
2.658,54 €
7.893,29 €
1.613,65 €
1.071,22 €
1.026,59 €
286,63 €
1.155,62 €
1.872,22 €
2.419,50 €
180,54 €

TOTAL

41.488,46 €

INGRESSOS

Aportacions i compra de serveis
Subv. grups Diputació
Barra bar
Ingrés anuncis programes

16.323,50 €
4.305,00 €
12.753,33 €
1.550,00 €

TOTAL

34.931,83 €

TOTAL DESPESES
TOTAL INGRESSOS
DÈFICIT/aportació municipal

41.484,46 €
34.931.83 €
-6.556,63 €
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 COMPTES FESTA MAJOR 2013

DESPESES
Balls i espectacles
Llotges
Discoteca/lloguer equip
Material funcionament barra
Lavabos+grup electrogen
Societat gral. d'autors + assegurança
Neteja/vigilància
Obsequis
Protocol/manutenció/balls/espectacles
El Tafaner programes + publicitat

22.987,02 €
3.170,00 €
1.481,04 €
7.199,97 €
582,98 €
1.182,37 €
1.200,00 €
153,36 €
1.281,29 €
644,93 €

TOTAL

39.882,96 €

INGRESSOS

Llotges + arengades
Subv. grups Diputació
Barra bar
Ajut programa La Caixa

3.187,00 €
8.776,80 €
13.259,90 €
350,00 €

TOTAL

25.573,70 €

TOTAL DESPESES
TOTAL INGRESSOS
DÈFICIT/aportació municipal

39.882,96 €
25.573,70 €
- 14.309,26€

 FESTA MAJOR 2014
La passada Festa Major vàrem encetar un nou model de gestió i finançament. A partir d’ara,
els ingressos serien la subvenció de l’ecataleg de la Diputació i la venda de serveis als usuaris.
La resta s’ha cobert amb recursos propis, tal com podeu observar en el resum anterior.
Per a la Festa Major d’aquest 2014, el sostre de despesa queda establert en 25.000 euros per
tots els dies de festa. El ingressos previstos són 5.900 euros de l’ecataleg de la Diputació,
quantitat total disponible i destinada al dia 15 d’agost, i per la venda de productes uns 6.000
euros (atenent el resultat de l’exercici anterior), i això ens dóna 11.900 euros. La resta fins al
sostre màxim de despesa hauria de sortir de recursos propis. En aquest moment, la despesa
compromesa és de 7.260 euros per a l’orquestra del dia 15 d’agost i unes despeses generals
estimades en 7.000 euros. La resta fins al sostre de despesa ha de cobrir tots els actes que
siguin programats entre el dia 14 i 17 d’agost.

2

 INVERSIÓ I MILLORES AL LOCAL SOCIAL DE LA SOCIETAT

Posada en funcionament de l’Associació de Jubilats i Pensionistes

12 taules i 48 cadires
TV i nevera
Mobiliari equipament, zona serveis
Habilitació espai zona despatx
Cortines
TOTAL

3.963,38 €
1.455,01 €
1.787,17 €
3.061,30 €
1.053,91 €
11.320,77 €

Posada en funcionament del bar del local social La Societat

6 taules i 24 cadires
2 TV
Persianes mecàniques
Aïllament acústic sala bar
Bastida
Acabament instal·lació cuina
TOTAL

1.103,70 €
1.452,00 €
2.092,09 €
3.194,40 €
504,60 €
2.881,69 €
11.228,48 €

Altres despeses

300 cadires sala d'actes La Societat
3 penjadors múltiples i panells per a exposicions
Instal·lació alarma
Pintura, prestatgeria, gestió de runes i material elèctric
250 cadires i 60 taules de serveis d'àpats

4.779,00 €
2.910,66 €
700,00 €
2.263,35 €
7.078,50 €
17.731,51 €
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 BÚSTIA OBERTA
La nostra curiositat ens motiva a preguntar sobre els següents aspectes:
1r. L’alcalde i regidors tenen establert algun tipus de sou o assistències per l’exercici
del seu càrrec?
Resposta:
Tant l’alcalde com els regidors de l’Ajuntament de Solivella no tenen establert cap tipus de sou
ni cobren cap tipus de remuneració pel que fa a les assistències als plens ni pel
desenvolupament del seu càrrec.
L’únic que cobren són els quilometratges si es va a algun lloc on es
d’alcalde o regidor.

desenvolupi el càrrec

2n. Qui fiscalitza la gestió econòmica de l’Ajuntament?
Resposta:
La gestió econòmica de l’Ajuntament està fiscalitzada en primer lloc per la Generalitat de
Catalunya, concretament pel Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes.
En segon lloc, el Ministerio de Economia del govern estatal i el Tribunal de Cuentas també
fiscalitzen els comptes de tots els ajuntaments; a més a més, a aquest organisme citat en
últim lloc s’ha de trametre cada 3 mesos i mitjançant la plataforma creada per als ajuntaments
un estat dels comptes i del desenvolupament del pressupost.
Si no es passen aquests comptes dins dels terminis que estableixen, això pot suposar no
cobrar una aportació que fa el Govern Central als ajuntaments mensualment, així com altres
subvencions que es puguin tenir atorgades des de Madrid.
Pel que fa a la tramesa de comptes a la Generalitat, si no es fa en el termini fixat suposarà
també la pèrdua de l’ingrés del Fons de Cooperació i de les subvencions que en aquell moment
l’Ajuntament tingui atorgades i pendents de rebre.
Les lleis que ho regulen són:
Llei 15/2010 , Llei 3/2004, Llei 2/2014.
3r. El salari dels treballadors municipals qui el paga: la gent del poble, la Generalitat
o l’Estat?
Resposta:
Els salaris dels treballadors municipals es paguen de l’ingrés que arriba cada mes des del
Govern Central. Els funcionaris i treballadors que hi ha a l’Ajuntament de Solivella pertanyen al
Govern Central i es regeixen per la Llei estatal i les complementàries de la Llei de la funció
pública catalana.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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