
 
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
PER A L'EXERCICI 2014 

Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014, elevat a aquesta 
corporació en la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, junt amb la Plantilla 
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 

El resum del pressupost per a l’any 2014, a nivell de capítols, és el següent: 

INGRESSOS 

Capítol Import 
1-Impostos directes 186.468,00 
2-Impostos indirectes 10.000,00 
3-Taxes, preus públics i altres ingressos 127.680,29 
4-Transferències corrents 135.057,00 
5-Ingressos patrimonials 5.050,00 
7-Transferències de capital 0,00 
8-Actius financers 0,00 
9-Passius financers 0,00 
  

TOTAL 464.255,29 
 

DESPESES 

 
Capítol 

2014 

1-Despeses de personal 98.389,29 
2-Despeses corrents en béns i serveis 232.747,00 
3-Despeses financeres 2.900,00 
4-Transferències corrents 76.900,00 
6-Inversions reals 22.319,00 
7-Transferències de capital 0,00 
8-Actius financers 0,00 
9-Passius financers 31.000,00 
  

TOTAL 464.255,29 
 

Resultant, per tant, sense dèficit. 

Així mateix, i vistes les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa al plenari l’adopció 
dels acords següents: 

1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014, junt amb les seves Bases 
d’Execució. 

2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2014. 



PLANTILLA DE PERSONAL - 2014 
 
PLANTILLA DE PERSONAL  PLACES VACANTS  GRUP 

A) FUNCIONARIS 
Administració general: 

- Auxiliar administrativa    1   1   C2 – nivell 18 

Total plantilla personal funcionari   1   1 

B) LABORALS 

- Auxiliar administrativa   1  1   C2 

- Peó manteniment    2   1   AP 

- Personal de neteja     1   0   AP 

- Personal piscina     1   1   AP 

Total plantilla personal laboral   5   3 

 

TOTAL GENERAL     6   4 

3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de 
la Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los 
aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat 
termini no s’haguessin presentat reclamacions. 

 


