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Número de registre 9562

AJUNTAMENT DE LLOBERA

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2018

S’ha exposat al públic el pressupost per a l’exercici 2018, 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  230,  de  data  29  de  novembre de  2017.  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 DE DESPESES

Capítol 1 Despeses de personal 35.200,00 €
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis 39.860,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 300,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 20.213,34 €
Capítol 6 Inversions reals 119.387,45 €
Capítol 9 Passius financers 2.000,00 €

Total 216.960,79 €
PRESSUPOST D’INGRESSOS

Capítol 1 Impostos directes 32.291,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 249,80 €
Capítol 4 Transferències corrents 71.876,75 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 20,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 112.523,24 €

Total 216.960,79 €

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
Denominació: administratiu/iva.
Tipus de contractació: temporal.
Places: 1.

Contra l’aprovació del  pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu en el  termini  de dos
mesos,  des  de  la  publicació  d’aquest  edicte,  davant  la  Sala  del  Contenciós  Administratiu  del  Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

Llobera, 27 de desembre de 2017
L’alcalde accidental, Gerard Barcons Torra

Administració Local 29
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