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Número de registre 8708

AJUNTAMENT DE LLOBERA

Anunci d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2017

S’ha exposat al públic el pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017, les seves bases d’execució,
el pla estratègic de subvencions, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball segons s’anuncia en el
Butlletí Oficial de la Província número 219 de data 15 de novembre de 2016. Atès que no s’han formulat
al·legacions ni reclamacions, aquest ha quedat definitivament aprovat.

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, la plantilla orgànica i la relació dels llocs de
treball.

PRESSUPOST GENERAL

Resum d’ingressos per capítols
Capítol 1 Impostos directes ....................................................................................................................25.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos................................................................................................................150,00
Capítol 4 Transferències corrents.........................................................................................................101.303,86
Capítol 5 Ingressos patrimonials....................................................................................................................20,00
Capítol 7 Transferències de capital .................................................................................................................0,00
Total pressupost d’ingressos per a l’exercici .......................................................................................126.473,86

Resum de despeses per capítols
Capítol 1 Despeses de personal.............................................................................................................38.200,00
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de servei...................................................................................74.860,52
Capítol 3 Despeses financeres....................................................................................................................500,00
Capítol 4 Transferències corrents...........................................................................................................10.913,34
Capítol 6 Inversions reals.................................................................................................................................0,00
Capítol 9 Passiu financers.........................................................................................................................2.000,00
Total pressupost despeses per a l’exercici .........................................................................................126. 473,86

PLANTILLA ORGÀNICA

1. Personal funcionari
La plaça de secretaria intervenció d’habilitació estatal de l’Ajuntament de Llobera està agrupada amb els
Ajuntaments  de  Pinell  de  Solsonès  i  Pinós.  De  forma  provisional,  fins  que  no  es  resolgui  la  citada
desagrupació, els serveis de secretaria intervenció d’habilitació estatal de l’Ajuntament de Llobera els està
portant a terme el Servei d’Assistència Tècnica als ajuntaments del Consell Comarcal del Solsonès.

2. Personal laboral
Nombre places: 1
Denominació del lloc de treball: administratiu/iva
Grup d’assimilació a funcionari: C2
Tipus de contractació: temporal.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Administratiu. Grup C2. Contracte laboral temporal interí.

Administració Local 101
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Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció contenciosa administrativa amb els requisits,
formalitats i causes indicades als articles 170 i 171 del Reial Decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, en el  termini  de 2 mesos des de la publicació
d’aquest edicte.

Llobera, 13 de desembre de 2016
L’Alcalde

Administració Local 102
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