
 
      

 

AJUNTAMENT SANT PERE SALLAVINERA 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT PLE 

CELEBRADA EL DIA 22 D’ABRIL DE 2021 
 

Acta número 04/21 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-dos d’abril de dos mil vint-i-un, essent les vuit de la  tarda 
(20:00 h), 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 Ortega 
Moyano, i Sr. Josep Picañol López, que constitueixen la totalitat dels membres de la 

Corporació municipal, assistits pel Secretari accidental que subscriu, Sr. Josep Font i Nadal, 
que dona fe de l’acta, 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 2021, així com la plantilla que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
L’infrascrit Secretari va llegir íntegrament el projecte de pressupost de l’Entitat. 
 
Després de discutides les qüestions que van oferir dubtes, i tenint en compte que el nombre 
legal de membres de la Corporació és de cinc, va adoptar-se per unanimitat dels cinc regidors 
assistents al Ple, l’acord que conté els punts següents: 
 
Primer.- APROVAR el Pressupost general per a l’exercici 2021 i el seu estat consolidat 
d’acord amb els estats següents: 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó Euros 

 A) OPERACIONS CORRENTS          (317.276,00)  
 

I 

 

Despeses de personal 

 

79.391,00 

II Despeses en béns corrents i serveis 217.255,00 

III Despeses financeres 0,00 

IV Transferències 20.630,00 

 B) OPERACIONS DE CAPITAL         (345.924,00)  

VI Inversions reals 345.924,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 0,00 

   

                                                    TOTAL . . . .  663.200,00 

 
 



 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó Euros 

 A) OPERACIONS CORRENTS          (329.952,61)  
 
I 

 
Impostos directes 

 
153.480,00 

II Impostos indirectes 3.800,00 

III Taxes i altres ingressos 67.070,61 

IV Transferències corrents 98.632,00 

V Ingressos patrimonials 6.970,00 

 B) OPERACIONS DE CAPITAL        (333.247,39)  

VI  Alienació d’inversions reals 0,00 

VII Transferències de capital 333.247,39 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 0,00 

 TOTAL . . . . . 663.200,00 

 
quedant el total de DESPESES fixat en SIS CENTS SEIXANTA-I-TRES MIL DOS-CENTS 
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 2021 i que es detalla a continuació: 
 
  

Llocs de treball Nombre Grup 

A) Personal funcionari 

I. Amb habilitació de caràcter nacional 

1.1. Secretaria-Intervenció agrupada (24%) 1 A1 

II. Escala d’Administració General   

2.1. Subescala administrativa 1 C1 

 

B) Personal laboral de caràcter permanent 

I. Oficines:   

- Administratiu d’oficines (40%) 1 C1 

- Auxiliar d’oficines a extingir 1 C2 

II. Brigada d’Obres i Serveis:   

- Peó de manteniment 1 AP 

 

C) Personal laboral de caràcter temporal 

I. Pla d’Ocupació   

- Peó de manteniment 1 AP 

 
 
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 pública no es presenten reclamacions; 
en cas contrari, el ple disposarà 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. 
 
I, acabat l’objecte de la sessió, l’Alcalde-President dona per finalitzada la sessió a un quart 

d’onze del vespre (22:15 h). De la qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde-President, 
amb mi, el Secretari accidental de la Corporació, que a la data de la signatura electrònica, 
CERTIFICO. 
 
Vist i plau 
L'alcalde,        El secretari. 
Matías Bosch Bacardit      Josep Font Nadal 
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