
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA  29 DE DESEMBRE DEL 2020 

Acta número 11/20 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia sis d’octubre de dos mil vint, a les set de la tarda (19:00h), 
a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, es va reunir el Ple de la Corporació municipal sota 
la Presidència de l’Alcalde, Sr. Matias Bosch Bacardit, amb l’assistència dels Regidors, 
Sra. Terència Torra Montraveta, Sr. Jordi Boil Casanovas, Sra. Maria Ortega Moyano i 
Sr. Josep López Picanyol, que constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació 
municipal, assistits del Secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. Josep Font Nadal, que 
dóna fe de l’acta, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària convocada per a aquest 
dia, en primera convocatòria. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum 
d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els 
assumptes compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents: 
 
 
1.- Aprovació del Compte general del pressupost municipal corresponent a 
l’exercici 2019. 
 
Elaborats els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019, s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador 
en data 24 de novembre del 2020. Exposat el compte general al públic mitjançant edicte 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, de data 27/11/2020, pel període 
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Vist allò establert pels articles 208 a 212 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; la 
Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, i altres disposicions concordants 
en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2019, integrats pels següents estats bàsics: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.821.514,20 €, un passiu de 
3.821.514,20 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 195.539,38 €. 
 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un resultat positiu de 195.539,38€. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 96.449,96€, unes obligacions pendents de pagament de 0,00€, uns romanents totals 
de 901.589,15 € i un resultat pressupostari ajustat de 81.405,27€. 
 
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 25.470,78 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 €. 
 
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 807.454,97€. 
 



2. Annex als estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de 
10.452.863,56 € i un total en l’haver de 10.452.863,56 €. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de 102.394,24 €. 
 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria 
per a despeses generals de 901.589,15 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 
0,00 €. 
 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi 
ha un saldo pendent de pagament de 10.396,96 €. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos és de 
599.995,00 € i un total de despeses, de 599.995,00 €. 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats 
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 102.394,24 €. 
 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de rectificacions de -9,00€, d’obligacions 
reconegudes i un total de rectificacions de 2.800,26€ i un total d’anul·lacions de 
10.468,67€ de drets d’exercicis tancats, un total de baixes de drets de 0,00 € i un total de 
baixes d’obligacions de 0,00 €. 
 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en el 
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una 
existència final de 807.454,97€. 
 
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors 
de 126.677,03 € i un total de creditors de 10.396,96 €. 
 
-  La càrrega financera total al final de l’exercici 2.019, ha estat de 0,00€.  
 
En començar l’exercici, l’endeutament a llarg termini era de 0,00 €.  
 
L’endeutament a curt termini a l’inici de l’exercici era de 0,00€.  
 
En finalitzar l’exercici, el deute viu a curt termini és de 0,00 €,  
 
Al final de l'exercici 2.019, el deute viu total és de 0,00 €, i representa el 0,00% dels 
ingressos corrents liquidats en termes consolidats. (Ràtio deute viu). 
 
- Estalvi net:   
 
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions 
reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha situat en 81.405,27€, i 
representa el 23,48% dels ingressos corrents liquidats.  
 



Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple que 
conformen la Corporació Municipal. 
 
 
 
2- Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres núm. 1 
i única en el Projecte de millores entre el camí de Cal Gironella i el Castell 
de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia)-Fase 1. 
 
Examinada la certificació d’obres número 1 i única, en el Projecte d’obres de millores 
entre el camí de Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia)- 
Fase 1, signada pel tècnic facultatiu director de les obres, l’enginyer tècnic industrial, Sr. 
Francesc Solé Duocastella, i pel Contractista adjudicatari, Excavacions Gassó, SL, per 
import de vint-i-tres mil quatre-cents euros  (23.400,00€) i quatre mil nou-cents catorze 
euros (4.914,00€) d’IVA, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1 i única, en el Projecte d’obres de 
millores entre el camí de Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia)- Fase 1,  per import de vint-i-tres mil quatre-cents euros  (23.400,00€) i quatre 
mil nou-cents catorze euros (4.914,00€) d’IVA. 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en el Programa sectorial per la millora de camins 
municipals 2020-2021.   
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple que 
conformen la Corporació Municipal. 
 
 
 
 
Exhaurit el debat dels assumptes que consten a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde va aixecar la 
sessió a un quart de nou del vespre (20:15h), de tot el que jo, el secretari, en dono fe. 


