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Comptabilitat i Patrimoni
Ref. : 2017/8844
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 30 de novembre de 2017, va adoptar, entre altres, l'acord 
següent:
 

PUNT 5è.- 2017/8844
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A 
L’EXERCICI DE L’ANY 2018

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

VISTA, així mateix, la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual de 
l’Ajuntament de Castelldefels, que conté l’annex de places de titularitat i reserva, 
elaborada per la Secció de Personal 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 de l’esmentada Secció de Personal de data 13/11/2017, en relació a la 
creació de tres places i les adequacions de la relació de plantilla resultants dels canvis 
organitzatius que s'han aprovat a través dels diferents instruments de gestió de la 
Corporació (RLLT, Organigrama, etc), amb dotació pressupostària en el capítol I de la 
proposta del pressupost municipal efectuada per la Direcció de Desenvolupament 
Organitzatiu i Règim Interior, així com el seu annex de places del personal municipal 
amb titularitat de plaça de titularitat i reserva.

ATÈS l'informe econòmic financer emès per la intervenció municipal en data 
17/11/2017, així com la resta de documentació de l’expedient.

ATÈS el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Règim Interior en sessió de data 22/11/2017.

ATÈS el que disposen els següents fonaments legals:

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les 
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Hisendes Locals.
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals.
 Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre 

EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals.

 Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció 
de Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal).

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat i 
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que la modifica (LOESPSF).

 Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
 Reial Decret 1174/1987, del Règim Jurídic dels Funcionaris amb Habilitació de 

Caràcter Nacional.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local.
 Decret Llei 2/2003, que aprova la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya.
 Bases d’Execució del Pressupost.

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 catorze vots a favor emesos pels regidors i 
per les regidores dels grups municipals de MOVEM-E, PSC-CP, ERC-AM, CSPOT i 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 2018, 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 2018:
      

DESPESES AJUNTAMENT JARFELS, SA SAC, SA CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST
CONSOLIDAT

      
DESPESES PERSONAL 24.017.875,00 3.043.120,00 5.047.523,00  32.108.518,00
      
DESPESES BENS I SERVEIS 29.934.571,00 684.413,00 2.124.596,00 11.412.046,00 21.331.534,00
      



DESPESES FINANCERES 1.497.450,00  55.280,00  1.552.730,00
      
TRANSF. CORRENTS 5.372.939,00    5.372.939,00
      
FONS CONTINGÈNCIA     0,00
      
INVERSIONS REALS 3.096.067,00    3.096.067,00
      
TRANSF. CAPITAL 100.000,00    100.000,00

      

ACTIUS FINANCERS 1,00    1,00
      

PASSIUS FINANCERS 5.275.000,00  509.032,00  5.784.032,00
      
TOTAL: 69.293.903,00 3.727.533,00 7.736.431,00 11.412.046,00 69.345.821,00

INGRESSOS AJUNTAMENT JARFELS, SA SAC, SA CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST
CONSOLIDAT

      
IMPOSTOS DIRECTES 33.350.200,00    33.350.200,00
      
IMPOSTOS INDIRECTES 800.000,00    800.000,00
      
TAXES, PREUS PÚBLICS I A. 
ING. 13.491.648,00 3.729.261,00 7.816.909,00 11.412.046,00 13.625.772,00
      
TRANSF. CORRENTS 17.355.014,00    17.355.014,00
      
INGRESSOS PATRIMONIALS 1.167.000,00    1.167.000,00
      
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00    0,00
      
TRANSF. CAPITAL 3.130.040,00    3.130.040,00
      
ACTIUS FINANCER 1,00    1,00
      
PASSIUS FINANCERS 0,00    0,00
      
TOTAL: 69.293.903,00 3.729.261,00 7.816.909,00 11.412.046,00 69.428.027,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost 2018.

Tercer.- Aprovar plantilla de personal de la Corporació per a l’exercici de 2018, que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal 



eventual, segon la relació detallada que s’incorpora a l’expedient d’aprovació del 
Pressupost, i així com el seu annex de places del personal municipal amb titularitat de 
plaça de titularitat i reserva.

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 04/12/2017,18:04:01

José Antonio Andrés Hernández

Ajuntament de Castelldefels
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