AJUNTAMENT SANT PERE SALLAVINERA

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT
PLE CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2022
Acta número 02/22
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-tres de febrer de dos mil vint-i-dos, essent les sis de la tarda
(18:00h), a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, es va reunir el Ple de la Corporació municipal
sota la presidència de la Sr. Alcalde, Matías Bosch i Bacardit, amb la presència dels Regidors, Sr.
Jordi Boil Casanovas, Sra. Terència Torra Montraveta, Sra. Maria OrtegaMoyano, i Sr. Josep
Picañol López, que constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació municipal, assistits pel
Secretari Sr. Jordi Argerich Codina, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària especial,
convocada per aquest dia,
Oberta la sessió, el Sr. President manifesta que tal com indicava l’oportuna convocatòria, l’objecte
d’aquesta era la discussió i, si s’esqueia, l’aprovació del projecte de pressupost general
confeccionat i que ha de regir per a l’exercici 2022, així com la plantilla que comprèntots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
Vist el projecte del Pressupost General d’aquest Ajuntament pel 2022, integrat només pel de la
pròpia Corporació Municipal, redactat amb l’estructura pressupostària establerta en l’Ordre
HAP/419/2014, de14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la que s’aprova l’estructura pressupostària de les entitats locals.
Atès que dels documents i informes que l’integren es desprèn que s’ha confeccionat d’acord amb
el procediment establert en el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
RDL 2/2004, de 5 de març, i demés disposicions d’aplicació en matèria de pressupostos.
Atès que les consignacions incloses en l’Estat de Despeses cobreixen plenament totes les
necessitatscorresponents a obligacions exigibles al municipi per l’exercici de les competències que
legalment té encomanades seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i l’Ordre ECC/2741/2012, de 20 de desembre,
de desenvolupament metodològic que la desplega, sobre el càlcul de les previsions tendencials
d’ingressos i despeses i de la taxa de referència de l’economia espanyola.
Atès que l’estat d’Ingressos conté les estimacions de tots els recursos econòmics que es calculen
obtenir durant l’exercici del 2022, d’acord amb les ordenances fiscals vigents i la normativa
reguladoradels ingressos dels ens locals.
Atès que les Bases d’Execució del Pressupost contenen les adaptacions necessàries a les
disposicions generals en matèria pressupostària a que ja s’ha fet esment, així com a l’organització
i circumstàncies del propi Ajuntament de manera que es possibiliti una millor gestió, establint les
prevencions oportunes per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos
econòmics.
Vista la plantilla orgànica que conté la relació detallada dels llocs de treball de personal funcionari
i laboral de l’Ajuntament per l’exercici 2022.
Vistos els informes d’Intervenció i de Secretaria.
Vist que el contingut del Pressupost municipal per a l’any 2022 que s’eleva al Ple de l’Ajuntament
s’ha redactat d’acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2022 (BOE núm. 312 de 29/12/2021), així com, que de conformitat amb l’esmentat text
legal s’han incrementat un 2% les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, enefectes
retroactius des del 1r de gener de 2022.

En conseqüència, s’acorda per unanimitat dels cinc regidors assistents als Ple, l’adopció dels
següents acords:
Primer: APROVAR el Pressupost general per a l’exercici 2022 i el seu estat consolidat
d’acord amb els estats següents:

ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS

I

II
III
IV
V

DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS CORRENTS
324.891,06€
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
B) OPERACIONS DE CAPITAL

VI
VII
VIII
IX

EUROS

79.487,04
208.592,02
2.200,00
22.612,00
12.000,00

374.108,94€

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

374.108,94
0,00
0,00
0,00
TOTAL . . . .

699.000,00

ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS CORRENTS

I
II
III
IV
V

332.091,06€

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL

VI
VII
VIII
IX

EUROS

132.950,00
11.000,00
74.638,02
105.713,81
7.789,23
366.908,94€

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,00
285.212,46
0,00
81.696,48
TOTAL . . . . .

699.000,00

quedant el total de DESPESES fixat en SIS CENTS NORANTA-NOU MIL EUROS, i el total
d’INGRESSOS en la mateixa quantitat, amb la qual cosa el pressupost queda anivellat.
Segon: APROVAR la Plantilla orgànica de l’Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral per a l’exercici 2022.
Tercer: APROVAR les Bases d'execució del pressupost, segons el text redactat.
Quart:- EXPOSAR al públic els anteriors acords, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de
la província i tauler d’anuncis de la Corporació, durant un termini de quinze dies hàbils, en el que
els interessats esmentats a l’article 170 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel
RDL 2/2004, de 5 de març, podran presentar reclamacions.
Cinquè: CONSIDERAR, a l’empara de l’article 169.1 del TRLRHL, aquesta aprovació elevada a
definitiva si durant el període d’informació publica no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
pledisposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.
Sisè: PUBLICAR un resum per capítols del Pressupost general definitivament aprovat; remetent
simultàniament informació del mateix per via telemàtica a la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat en compliment de l’article 169-3 i 4 del TRLRHL abans referit.
Setè: TRAMETRE una còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de
Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva aprovació
definitiva, així com publicar-la íntegrament al BOPB i al DOGC en compliment de l’apartat 4t de
l’article 282 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
No obstant, el ple de la corporació acordarà allò que consideri més adient

I, acabat l’objecte de la sessió, l’Alcalde-President dona per finalitzada la sessió a un quart de vuit
del vespre (19:15 h). De la qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde-President,amb mi, la
Secretària de la Corporació, que a la data de la signatura electrònica, CERTIFICO.

