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El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de desembre de 2021, ha adoptat entre 
d’altres els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Viladrau per a l’exercici 
2022 juntament amb els seus annexos i la documentació complementària que 
acompanyen aquesta proposta, d’import equilibrat en els seus estats d’ingressos i 
despeses en la quantitat de: 
 

+ TOTAL PRESSUPOST 
INGRESSOS

3.708.500,00 

- TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.708.500,00 

= EQUILIBRI 0,00 

 
 
 
Es detalla en l’annex d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és el 
següent: 
 
Ingressos:  

Capítol Descripció 2022 

1 Impostos directes 1.010.500,00 

2 Impostos indirectes 45.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 1.186.194,37 

4 Transferències corrents 440.550,00 

5 Ingressos patrimonials 39.000,00 

+ Ingressos corrents 2.721.244,37 

6 Alienació de inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 617.255,63 

+ Ingressos capital 617.255,63 

8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 370.000,00 

+ Ingressos financers 370.000,00 

 

= 
TOTAL PRESSUPOST 

INGRESSOS
3.708.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Despeses: 

   

Capítol Descripció 2022 
% sobre el 

TOTAL 

1 Despeses personal 508.135,00 13,70% 

2 Despeses corrents 1.127.675,00 30,40% 

3 Despeses financeres 4.500,00 0,12% 

4 Transferencies corrents 86.900,00 2,34% 

5 Fons de contingència 0,00 0,00% 

- Despeses corrents 1.727.210,00 46,57% 

6 Inversions reals 1.958.790,00 52,82% 

7 Transferencies capital 0,00 0,00% 

- Despeses capital 1.958.790,00 52,82% 

8 Actius financers 0,00 0,00% 

9 Passius financers 22.500,00 0,61% 

- Despeses financeres 22.500,00 0,61% 

  
= TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.708.500,00 100,00% 

 
 
SEGON. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels pressupostos de les 
entitats que s’integren en el pressupost general de l’Ajuntament de Viladrau 
 
TERCER. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el 
tauler d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 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. 
 
QUART. El pressupost general de l‘Ajuntament de Viladrau s’entendrà aprovat 
definitivament si no s’hi formula cap alꞏlegació o reclamació en el termini d’exposició 
pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 
Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ.  El pressupost general de l’Ajuntament entrarà en vigor una vegada publicat 
l’edicte, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
  
SETÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció de control permanent sobre 
l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute en l’aprovació del 
pressupost general de l’Ajuntament de Viladrau per a l’exercici 2022 que consta a 
l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell de 
deute públic 
 
La proposta es aprovada per majoria simple, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor (4): Sra. Noemí Bastias Codina,  Alcaldessa, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor 
Niubó Garcia i Sr. Ricard Argenter Tomàs. 
 
Vots en contra (4): Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria Formatjé Bancells, Sr. 
Jordi Palau Font i Sra. Inés Portet Blancafort. 
 
Abstencions (0) 
 
Havent-se produït un empat i persistint en aquest, d’acord amb el que disposa l’article 
46.2 d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 100.2 del 
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Reglament d’Organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, decideix el 
vot de qualitat de l’Alcaldessa, que hi vota a favor.  
 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 


