Pressupost d’ingressos
Capítol 1. Impostos directes: 2.085.000,00 €
Capítol 2. Impostos indirectes: 22.000,00 €
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos: 738.050,00 €
Capítol 4. Transferències corrents: 1.763.705,03 €
Capítol 5. Ingressos patrimonials: 49.627,82 €
Capítol 6: Alienació d’inversions: 40.885,64 €
Capítol 7. Transferències de capital: 440.511,05 €
Capítol 9. Passius financers: 391.952,00 €
Total ingressos: 5.531.731,54 €
Pressupost de despeses
Capítol 1. Despeses de personal: 2.118.894,19 €
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis: 1.677.602,91 €
Capítol 3. Despeses financeres: 25.000,00 €
Capítol 4. Transferències corrents: 455.852,13 €
Capítol 5. Fons de contingències: 3.000,00 €
Capítol 6. Inversions reals: 884.282,31 €
Capítol 9. Passius financers: 367.100,00 €
Total despeses: 5.531.731,54 €
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PRESSUPOST EXERCICI 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Al mateix temps, d'acord amb el que disposen els articles 28 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals i l’article 127 del text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril, es
publica la plantilla municipal comprensiva de totes les places, així com la
modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament aprovada
en el mateix Ple.

B

El Ple de l’Ajuntament de Cardona, en sessió celebrada el dia 14 de gener de
2020, va aprovar inicialment el pressupost per a l’any 2020, així com la plantilla
de personal pel mateix exercici. Durant el període d’informació pública no s’ha
presentat cap reclamació o al·legació. De conformitat amb l’article 169 del RDL
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es fa pública l’aprovació definitiva del pressupost per l’exercici 2020,
amb el següent resum a nivell de capítols.

A

ANUNCI d’aprovació definitiva del pressupost per l’exercici 2020, de la plantilla
municipal comprensiva de totes les places, així com la modificació de la Relació
de Llocs de Treball (RLT).

Annex 1 : Plantilla de personal any 2020

Subescala Secretaria-Intervenció
Secretari/ària-Interventor/a
Escala d'administració general

A1

1

1

Subescala tècnica

A1

1

Subescala administrativa

C1

6

Arquitecte/a

A1

1

Enginyer/a

A1

Tècnic/a arqueòleg

A1

1

1

Tècnic/a arxiver/a

A1

1

1

Tècnic/a d'intervenció i serveis econòmics

A2

1

1

Tècnic/a mig aparellador/a

A2

1

1

C2

1

1

C2

1

C2

6

1
1

7

Escala d'administració especial
Subescala tècnica
1
1
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PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació estatal

Pàg. 2-3

Places
Ocupades
Vacants

1

Subescala de serveis especials

CVE 2020005018

GrupSubgrup

A

PLANTILLA DE PERSONAL

Agent
PERSONAL LABORAL
Tècnic/a mig aparellador/a

1
1

7

A2

1

1

Treballador/a social

A2

1

1

Educador/a social

A2

1

1

Tècnic/a de promoció econòmica

A2

1

1

Professor/a escola d'adults

A2

1

1

Tècnic/a mig

A2

3

3

Auxiliar administratiu/va

C2

3

3

Treballador/a familiar

C2

2

2

Auxiliar de la llar

C2

2

2

Monitor/a de la ludoteca

C2

1

1

C2

8

8

Operari/a (peó) de brigada

E(AP)

4

4

Conserge d'edificis i instal·lacions municipals

E(AP)

1

1

Personal d'oficis
Oficial 1a de serveis varis (brigada)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Caporal

B

Auxiliar de biblioteca
Classe policia local

Data 19-2-2020

Classe comeses especials

4.- Aplicar el subfactor d’incompatibilitat al Personal de la Policia Local per un
import de 90 euros en brut per catorze pagues a l’any, tal i com es va acordar i
recollir en l’acta de la mesa de negociació del personal funcionari de data 5 de
desembre de 2018, després del corresponent estudi de valoració de llocs de
treball efectuat, i en tant que d’aplicació a partir de gener de 2020.
Contra l’aprovació definitiva del Pressupost i la plantilla, de conformitat amb allò
previst en l’article 171.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del contenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de
la Província.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-3

B

L’Alcalde-President,
Ferran Estruch i Torrents
Cardona, a 11 de febrer de 2020
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3.- Actualitzar el Complement Específic d’acord amb el següent increment ja
aprovat: increment retributiu addicional previst al Reial Decret Llei 24/2018, de
21 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic del 0,25% des de l’1 de juliol de 2019.

Data 19-2-2020

2.- La modificació de la fitxa corresponent al lloc de treball laboral de Tècnic/a
d’esports, que passa a ser de Tècnic/a d’esports i salut pública (codi 2.6 i fitxa
2.006) i se’n modifica la jornada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.- La modificació de la fitxa corresponent al lloc de treball laboral de Tècnic/a
de comunicació i participació, que passa a ser de Tècnic/a de comunicació,
participació, educació i cultura (codi 2.3 i fitxa 2.003).

A

Annex 2 : Modificació de la Relació de Llocs de Treball
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