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Equip de Govern
Ref. : 2016/7117
Aprovació, modificació i prorroga del 
Pressupost

 

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Que el Ple en sessió del dia 24 de novembre de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord 
següent:
 

PUNT 4t.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A 
L’EXERCICI DE L’ANY 2017

VIST el projecte de Pressupost General de la Corporació que presenta per a la seva 
aprovació l'alcaldessa-presidenta. 

VISTA la proposta de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 
Castelldefels, elaborada en compliment del que disposa l’article 283.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

ATÈS l'informe econòmic financer emès per la intervenció municipal en data 
11/11/2016, així com la resta de documentació de l’expedient.

ATÈS, així mateix, l'informe de la responsable de la Secció de Personal de data 
11/11/2016 en relació a la creació de quatre places i les adequacions de la relació de 
plantilla.
 
ATÈS el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Règim Interior en sessió de data 16/11/2016.

ATÈS el que disposen els arts. del 162 i següents 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, 
sobre els pressupostos i despesa pública, contingut i aprovació, procediment, així com 
els articles 2n. i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa, 
l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures 
urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic i la Llei Orgànica 2/2012, de 276 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat, i altra normativa d’aplicació que consta a l’expedient, en l’informe emès 
per l’interventor municipal.

https://seu.castelldefels.org/validar


Considerant el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, sobre el quòrum exigit, que és de majoria simple.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor emesos pels regidors i 
per les regidores dels grups municipals de MOVEM-E, PSC-CP, ERC-AM, CSPOT, CiU i 
nou vots en contra emesos pels regidors i les regidores dels grups municipals del PP i 
de C’s,

A C O R D A :

Primer.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació per al 2017, que inclou el del 
propi Ajuntament, així com els Estats de Previsió de Despeses i Ingressos de les 
societats mercantils (JARFELS, SA i Societat d'Aparcaments de Castelldefels, SA) 
d’acord amb el resum consolidat per capítols que queda especificat a continuació.

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 2017:
      
      
DESPESES
EUROS AJUNTAM. JARFELS, SA SAC, SA CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST

CONSOLIDAT
      
D.PERSON. 20.703.501,00 2.980.245,00 3.318.580,00  27.002.326,00
D. BÉNS C. 26.272.728,00 613.455,00 1.814.758,00 7.693.334,00 21.007.607,00
D.FINANC. 1.909.873,00  115.276,00  2.025.149,00
TRANS. CTS 5.361.969,00    5.361.969,00
INV. REALS 4.986.567,00    4.986.567,00
TRANS. CAP 0,00    0,00
ACTIUS FIN. 1,00    1,00
PASSIUS 
FIN. 5.335.185,00    5.335.185,00
      
TOTAL: 64.569.824,00 3.593.700,00 5.248.614,00 7.693.334,00 65.718.804,00

INGRESSOS
EUROS AJUNTAM. JARFELS, SA SAC, SA CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST

CONSOLIDAT
      
IMPOST. D. 30.300.035,00    30.300.035,00
IMPOST. I. 550.000,00    550.000,00
TAXES/ING. 10.543.945,00 3.594.800,00 5.328.434,00 7.693.334,00 11.773.845,00
TRANS. Cts. 17.070.014,00    17.070.014,00



ING. PATRIM. 1.542.000,00    1.542.000,00
ALIEN. INV. 0,00    0,00
TRANSF. Cap. 4.563.829,00    4.563.829,00
ACTIUS FIN. 1,00    1,00
PASSIUS FIN. 0,00    0,00
      
TOTAL: 64.569.824,00 3.594.800,00 5.328.434,00 7.693.334,00 65.799.724,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost 2017.

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal de la Corporació per a l’exercici de 2017, que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal 
eventual, segons la relació detallada que s’incorpora a l’expedient d’aprovació del 
Pressupost.

Quart.- Sotmetre el Pressupost i la plantilla aprovats inicialment a informació pública, 
per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci exposat al Tauler d’Edictes de 
la Casa de la Vila i publicat al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen de 
l’expedient i possibles reclamacions davant d’aquest Ple, tot fent constar que, de no 
presentar-se’n, l’expedient esdevindrà aprovat definitivament sense que calgui 
l’adopció de cap acord ulterior.

Cinquè.- Un cop aprovats definitivament, publicar el preceptiu resum per capítols del 
Pressupost i la Plantilla al Tauler d’Edictes i al BOP, així com també la plantilla en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre una còpia certificada d’aquesta a 
la Subdirecció General de la Funció Pública Local del Ministeri d’Administracions 
Públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.-  Traslladar l’acord anterior a tots els interessats que constin a l’expedient.
 

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que 
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

Signat electrònicament el 28/11/2016,16:30:24

CPISR-1 C José Antonio Andrés Hernández

Ajuntament de Castelldefels

El secretari,
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