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ACORD DEL PLE MUNICIPAL
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 20/01/2021, l’Acord del Ple municipal número
0801P21 que es transcriu a continuació:
EXP.E:2020_1884: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
PER L’ANY 2021 I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA.
Vista la iniciació de les actuacions administratives d’elaboració i preparació de la
documentació pressupostària, la qual va ser aprovada per acord número 1009J20 de la
Junta de Govern Local de data 29/09/2020.
Vist el projecte de Pressupost general per a l’exercici econòmic 2020 que conté tots els
documents previstos a l’article 165, 166 i 168 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
(TRLRHL):











Estats de despeses que especifiquen els crèdits necessaris per atendre el compliment de
les obligacions previstes pel 2021.
Estats d’ingressos que recullen les estimacions dels diferents recursos econòmics a
liquidar durant el vigent exercici 2021.
Bases d’execució del Pressupost de 2021.
Memòria explicativa del contingut del projecte de pressupost de 2021.
Informe econòmic financer de la tècnica del Departament d’Intervenció i Tresoreria núm.
01/2021/MLP.
Annex/relació de les inversions a realitzar en l’exercici 2021.
Estat de previsió de moviments i situació del deute.
Liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2019), estimació de la liquidació
provisional de l’exercici 2020 amb referència 30/11/2020.
Annex/relació de personal de l’entitat local.
Informe de control financer emès pel Secretari/Interventor núm. 01/2021/ADR.

Vist el projecte de plantilla orgànica de personal per a l’any 2021, que forma part integrant
de la documentació pressupostària.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:









Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
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de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
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I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que aquest òrgan de Govern ha pres coneixement dels informes, càlculs i estats que
integren l’expedient.
Atès el que es disposa a l’article 169 del TRLRHL, a l’article 22.2.e) i i) de la LRBRL i a la
normativa en matèria d’estabilitat pressupostària LOEPSF; tot això però, sense perjudici de
la suspensió de les regles fiscals de la despesa que regeix pel present exercici 2021.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment els Pressupostos generals i les seves Bases d’Execució (CSV:
HP7AP-7BDEI-CL2RA) per a l’exercici econòmic del 2021.
Segon.- Acordar igualment l’aprovació amb caràcter inicial, de la relació de càrrecs i llocs de
treball que integren la plantilla orgànica (CSV: P2WFR-8OGR1-4XCNH) prevista per a l’any
2021.
Tercer.- Determinar que de conformitat amb els pressupostos aprovats al punt primer
anterior, el resum per capítols serà el següent:
RESUM D’ESTAT
D’INGRESSOS

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

RESUM D’ESTAT
DE DESPESES

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons contingència i altres imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
TOTAL DESPESES

CONSIGNACIÓ

3.405.287,90
250.000,00
1.146.973,00
1.767.300,55
30.049,00
1,00
451.661,90
0
353.896,31
7.405.169,66
CONSIGNACIÓ

2.657.438,84
2.573.792,41
2.001,00
1.299.047,20
10.000,00
826.291,21
3,00
36.596,00
7.405.169,66
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Quart.- Acordar elevar a definitiva la present resolució si en el termini d’exposició al públic
no es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment; tot això, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració formal de l’Alcaldia.
Cinquè.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme els
termes establerts en l’art. 169 del TRLRHL.
Sisè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a tots els regidors/es, al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
CPA i MGS) i als caps de Departament.
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web).
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
S’expedeix aquesta còpia autèntica, identificant el número de resolució/acord, per a la
seva incorporació a l’expedient/s corresponent/s.
Certificat (signatura electrònica)
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Òrgan col·legiat (de govern)
Ple Mpal.
DATA DE SESSIO 20/01/2021.

