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AJUNTAMENT DE PARDINES
Anunci sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2014
Es fa públic que el plenari d’aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2014, aprovà inicialment el
Pressupost General per a l’any 2014 conjuntament amb les seves bases d’execució. Al no haver-se presentat cap reclamació
queda definitivament aprovat de conformitat amb l’acord adoptat al respecte.
Es transcriu a continuació, d’acord amb allò que disposa l’article 169.3. 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, el resum per capítols del pressupost pel coneixement
general dels interessats legítims:
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2014
DESPESES							INGRESSOS
Capítol
I
II
IlI
IV
VI
VII
VIII
IX

Denominació
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

Import
57.228,31
122.822,57 €
15.808,00 €
7.024,00 €
40.741,83 €
6.206,50 €
0,00 €
56.700,00 €
306.531,21 €

Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

Import
53.921,38 €
3.965,91 €
66.430,80 €
130.666,48 €
16.300,00 €
0,00 €
35.246,64 €
0,00 €
0,00 €
306.531,21 €

Resultant, per tant, sense dèficit.
El plenari en la mateixa sessió també aprovà – de conformitat amb allò que assenyalen els articles 283 del DL 4/2003 i l’article
26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals – la
plantilla de personal per al 2013, per la qual cosa es publica íntegrament a continuació:
PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI 2014

Contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà d’aquesta publicació.
Pardines, 5 de maig de 2014
Esteve Perpinyà i Perpinyà
Alcalde
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