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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Joan Manel Ferrera Izquierdo, secretari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
CERTIFICO :
El Ple de la Corporació municipal, a la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 3 de desembre de
2010, amb el quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i
amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució de la següent
part dispositiva:
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2011.- H/10/106
Antecedents
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a l’exercici 2011.
El secretari - interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els òrgans
competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes que l’integren, conformement
als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost 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 500/90, i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, el qual, resumit per capítols
i per a cadascun dels organismes que l’integren, és el següent:

INGRESSOS

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers
TOTALS INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de la Fundació
Josep Cañas

929.200,00
40.000,00
644.416,96
690.431,71
53.076,78
777.980,59
400.113,96
0,00
0,00

0,00
0,00
4.320,00
44.156,80
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00

3.535.220,00

148.476,80
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DESPESES

Pressupost de
l’entitat

Pressupost de la Fundació
Josep Cañas

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

796.887,31
1.078.420,87
28.981,41
368.611,99
1.178.094,55
0,00
0,00
84.223,87

20.599,55
24.147,65
20,00
2.709,60
101.000,00
0,00
0,00
0,00

TOTALS DESPESES

3.535.220,00

148.476,80

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que s’acompanyen com annex
al pressupost.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que s’acompanyen com annex al pressupost.
QUART.- Exposar-lo al públic, mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- 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 7/85, 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.”
Un cop discutida la present proposta, la Sra. Alcaldessa proposa que es passi a votació, i per 6 vots a
favor dels grups CIU i ICV i 4 vots en contra del grup PSC, s’aprova la present proposta per majoria
absoluta.
I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el Vist - i - plau de la Sra. Alcaldessa,
Núria Figueras Tuset, a Banyeres del Penedès, el dia 9 de desembre de 2010.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

