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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 11
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de desembre de 2017.
Horari: 19 hores fins a 19.18 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Josep Reales Expósito
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

 
Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

Ordre del dia: 

1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER
L’ANY 2018
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1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER
L’ANY 2018.

Format el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic , així
com les seves bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del
títol VI de la Llei 39/1988.

Atès que la tramitació i aprovació del Pressupost General s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/1990, pel
qual  es  desenvolupa  la  llei  reguladora  d’hisendes  locals  en  matèria  pressupostària,  i  els
articles 3, 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

Vista la memòria d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2017,

Vist i conegut el contingut dels informes del Secretari – Interventor,

Es proposa el Ple l’Adopció del següent acord:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  pressupost  general  de  l'Ajuntament  de  Campins,  per  a
l'exercici econòmic 2018, juntament amb les seves bases d'execució, el resum per capítols
dels quals és el següent:
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER.  Exposar al públic el pressupost general per a l’any 2018, les bases d'execució i la
plantilla de personal aprovat,  durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a efecte
de la presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”.

CINQUÈ.  Trametre'n  una  còpia  a  l'Administració  de  l'Estat,  així  com  al  departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: 4 vots a favor i 2 abstencions. 
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I  sense més assumptes  per  tractar,  el  senyor alcalde aixeca  la  sessió  de la  qual  s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico. 

Vistiplau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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