Aprovat Per
PLE
Data: 27 de gener de 2020
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. X2020000062
El Sr Alcalde exposa que en el punt dos de la proposta d’acord s’ha d’afegir:
“introduint la plaça de conserge del Centre Cívic a les places a desenvolupament per
personal laboral pendent d’amortitzar”
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2020 I
PLANTILLA DE PERSONAL (X2020000062)
Atès que l’Alcalde de l’Ajuntament ha format el Pressupost per a l’exercici 2020 i ha
confeccionat la memòria explicativa del mateix.
Atès l'informe emès pel Secretari-Interventor de l' Ajuntament.
Vist que el pressupost conté la documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes
locals.
Atès que la tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 47 de la LBRL.
S’ACORDA:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2020 que, resumit per
capítols, és el següent:
PRESSUPOST DESPESES
CAPÍTOL
1

DENOMINACIÓ
Despeses de personal

2

Despeses de béns corrents i serveis

3

Despeses Financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de Contingència i altres imprevistos

6

Inversions reals

39.289,84 €

9

Passius financers

91.000,00 €

TOTAL DESPESES

CRÈDITS INICIALS
889.190,00 €
818.500,16 €
9.202,00 €
100.935,00 €
6.000,00 €

1.954.117,00 €

PRESSUPOST INGRESSOS
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PREVISIONS
INICIALS

1

Impostos directes

1.165.500,00 €

2

Impostos indirectes

18.000,00 €

3

Taxes i altres ingressos

244.455,00

4

Transferències corrents

502.654,00 €

5

Ingressos patrimonials

15.001,00 €

7

Transferències de capital

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

8.507,00 €
1.954.117,00 €

Segon: Aprovar la PLANTILLA DE PERSONAL que es detalla en Annex I introduint la
plaça de conserge del Centre Cívic a les places a desenvolupament per personal
laboral pendent d’amortitzar.
Tercer: Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
Quart: Aprovar, en compliment del que disposa l’article 27 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local la massa salarial
del personal laboral de l’ajuntament de Castellví de Rosanes que ascendeix a l’import
de 181.300 euros i publicar-ho a la web de la corporació i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona per un termini de 20 dies.
Cinquè: Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils al Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions.
Sisè: Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Signat electrònicament,

