Divendres, 7 de juliol de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
EDICTE
Per acord de Ple de data 30 de març de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels regidors i regidores de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la proposta d'acord d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès per a l'exercici del 2017, de les bases d'execució, de la plantilla de personal i de la modificació de
la relació de llocs de treball.
En la sessió extraordinària del Ple de data 7 d'abril de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels regidors i regidores
de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la qüestió de confiança vinculada amb l'aprovació inicial del pressupost
general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2017 i les seves bases d'execució, i a partir d'aquell
moment s'inicia el termini d'un mes previst a l'article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general, per a presentar moció de censura.
En data 9 de maig de 2017, de conformitat amb el còmput de terminis previst a l'article 30 apartats 4, 5 i 6 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Publiques, va finalitzar el termini per
a presentar moció de censura sense que hagi tingut entrada al registre general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
cap escrit en el que es proposi la moció de censura.
De conformitat amb el que preveu l'article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general, a partir del dia 10 de maig de 2017 s'entén atorgada la confiança i aprovat inicialment el pressupost general de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici del 2017 i les seves bases d'execució.
El pressupost aprovat inicialment ha estat exposat al públic als Serveis Econòmics de l'Ajuntament durant el termini de
quinze dies hàbils mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'edictes.
En data 1 de juny de 2017 la Sra. Carmen Fernández Aranda, en qualitat de presidenta de la Junta de personal de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, formula reclamacions a l'aprovació inicial del pressupost general municipal per a
l'exercici 2017.
Per acord de Ple de data 29 de juny de 2017 es rebutja la desestimació de les al·legacions presentades.
En un punt separat de l'ordre del dia de la sessió, per acord de Ple de data 29 de juny de 2017, aprovat per majoria
simple dels regidors i regidores assistents, i de conformitat amb el que preveu l'article 197 bis apartat 8 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general es van adoptar els següents acords:
Primer.- APROVAR definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2017
integrat pel Pressupost Municipal les previsions d'ingressos i despeses de l'empresa municipal Cerdanyola Promocions
Municipals S.L.U. i el Pressupost Consolidat que tot seguit es detalla a nivell de capítols en EUR:

A. OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Impostos Directes
Capítol 2. Impostos Indirectes
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos Patrimonials
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Venda d'inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
C. OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8. Variació d'actius financers
Capítol 9. Variació de Passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

AJUNTAMENT
56.900.592,89
31.094.000,00
850.000,00
9.101.518,00
15.661.374,89
193.700,00
1.708.677,04
1.708.677,04
2.582.822,96
43.000,00
2.539.822,96
61.192.092,89

CERDANYOLA
PROMOCIONS
357.840,00

TRANSFERÈNCIES
INTERNES
50.000,00

357.840,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357.840,00

50.000,00

TOTAL CONSOLIDAT
57.208.432,89
31.094.000,00
850.000,00
9.409.358,00
15.661.374,89
193.700,00
1.708.677,04
0,00
1.708.677,04
2.582.822,96
43.000,00
2.539.822,96
61.499.932,89
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INGRESSOS
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DESPESES

AJUNTAMENT

A. OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Remuneració del personal
Capítol 2. Compres de bens corrents i serveis
Capítol 3. Interessos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fonts Contingència
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
C. OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8. Variació d'actius financers
Capítol 9. Variació de passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

53.082.162,89
21.800.000,00
24.885.225,96
228.000,00
6.068.936,93
100.000,00
4.248.930,00
4.098.930,00
150.000,00
3.861.000,00
43.000,00
3.818.000,00
61.192.092,89

CERDANYOLA
PROMOCIONS
357.840,00
180.000,00
176.340,00
1.500,00

TRANSFERÈNCIES
INTERNES
50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357.840,00

50.000,00

50.000,00

TOTAL CONSOLIDAT
53.390.002,89
21.980.000,00
25.011.565,96
229.500,00
6.068.936,93
100.000,00
4.248.930,00
4.098.930,00
150.000,00
3.861.000,00
43.000,00
3.818.000,00
61.499.932,89

I les Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2017 que s'adjunten com a annex a l'expedient i que
formen part d'aquest acord; en els mateixos termes que ja es van sotmetre a votació del Ple municipal el passat dia 30
de març de 2017.
Segon.- CONSIDERAR incloses en els crèdits inicials del pressupost general per a l'exercici 2017 les modificacions de
crèdit núm.5/2017 aprovada per resolució de l'Alcaldia de data 27 de gener de 2017, la número 7.1/2017 per import de
1.293.805,56 EUR aprovada per resolució de l'Alcaldia de data 21 de febrer de 2017 i la número 17.2/2017 per import
de 400.000,00 EUR aprovada per resolució de l'Alcaldia de data 26 de maig de 2017.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb allò que preveu
l'article 20.3 del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals."
Contra aquest acte administratiu que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de la data de la seva publicació. No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs si
ho considereu convenient.
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Cerdanyola del Vallès, 30 de juny de 2017
La secretària general, Aurora Corral García
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