
 

 

ACORD APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 27-10-2016
Assumpte: Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal, bases d'execució, 
plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici de 2017
Exp.: 4328/2016

Relació de fets

Vist el projecte de pressupost per a l’exercici 2017, i les seves bases d’execució, format per 
l’Alcalde i tramés al Ple de la Corporació d’acord amb el que es preveu a l’article 168 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

Vista  la  plantilla  del  personal  al  servei  de  l’Ajuntament  i  la  relació  de  llocs  de  treball, 
elaborada d’acord  amb el  que es preveu als articles 90 de la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de règim local, 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 25 a 28 del Reglament del 
personal al servei de es entitats locals, aprovat per Decret 214/199, de 30 de juliol.

Vist l’informe de l’interventor.

Vist l’informe de Gerència relatiu a la modificació i actualització de la plantilla i la relació de 
llocs de treball

Atès el que disposa l’article 74, de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

Atès que la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació, 
d’acord amb els articles 168.4 del text refós de la Llei  reguladora de les hisendes local, 
52.2.f)  del  text refós de la Llei  municipal  i  de règim local de Catalunya i  22.i)  de la Llei 
reguladora de les bases de règim local

Fonaments de dret

Articles 162 i següents del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que es regula el regim 
jurídic aplicable  als pressupostos generals de les entitats locals

Articles 22.i) i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 283 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 25 a 28 del Reglament del personal al servei de es entitats locals,  
aprovat per Decret 214/199, de 30 de juliol, respecte a la regulació de la plantilla

El Ple de l'Ajuntament per majoria ACORDA:

Primer.-  APROVAR inicialment el Pressupost General de l’ Ajuntament de Parets del Vallès, 
per l’exercici 2017, que tot seguit es detalla a nivell de capítols de la classificació econòmica:

     

 



 

ESTAT D'INGRESSOS  

 



 

1 Impostos indirectes 13.009.300,00 
2 Impostos directes 450.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 3.230.622,14 
4 Transferències corrents 5.572.200,00 
5 Ingressos patrimonials 18.000,00 
6 Alineació d'inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 205.000,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 1.300.000,00 
Total estat d'ingressos 23.785.122,14 

ESTAT DE DESPESES  
1 Despeses de personal 9.805.733,33 
2 Despeses en béns corrents i serveis 8.905.860,45 
3 Despeses financeres 230.300,00 
4 Transferències corrents 1.169.096,36 
5 Fons de contingència i altres imprevistos 415.000,00 
6 Inversions reals 1.947.012,00 
7 Transferències de capital 10.000,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 1.302.120,00 
Total estat de despeses 23.785.122,14 

Segon.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2017, que 
figuren a l’expedient.

Tercer.- APROVAR la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
que figura a l’expedient.

Quart.- APROVAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que 
figura a l’expedient.

Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a exposició pública durant 15 dies, a efecte d’examen i 
reclamacions, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de  
l’Ajuntament. 

Sisè.- ENTENDRE definitivament aprovat el pressupost general, les seves bases d’execució, 
la plantilla i la relació de llocs de treball, en el cas que no es presentin reclamacions en el 
període d’informació pública i PUBLICAR el resum per capítols del pressupost i la plantilla, 
així com la relació de llocs de treball,  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
entrant en vigor en l’exercici corresponent una vegada publicats

Regidora d’Hisenda
Paola Gratacós Ballescà
Signat electrònicament 
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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