Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE EXTRAORDINARI
30 de desembre de 2016
A les 7 de la tarda del divendres 30 de desembre de 2016, es constitueix en
sessió extraordinària el Ple de l’Ajuntament de Susqueda, a la Sala d’actes de
la Casa de la Vila a Sant Martí Sacalm, prèviament convocats per avui a la
mateixa hora i presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda –
Acord Municipal
els regidors següents:
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Àngel Colom Illamola

JPS-AM
JPS-AM

Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo
que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència les 7 de la tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA
1. Proposta aprovació pressupost exercici 2017

1

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017

L’Alcalde - President de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2017 i al mateix temps, el Secretari Interventor ha emès els informes preceptius
que figuren a l’expedient. El pressupost conté la documentació i els annexos
previstos al RD legislatiu 2/2004.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer d’acord amb el que estableixen
els articles 162 a 171 del RD legislatiu 2/2004; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i
els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
A la vista dels fets exposats i els antecedents esmentats, es proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2017, en la forma
prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 51/2002, de 28 de
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desembre i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons el següent resum a
nivell de capítols, així com les seves bases d’execució i la Plantilla de Personal:
1.- DESPESES
PRESSUPOST ECONÒMIC
Capítol

Denominació

Pressupost

I

Despeses de personal

II

Bens corrents i de servei

III

Despesa financera

IV

Transferències corrents

25.071,36

VI

Inversions reals

44.031,95

VII

Transferències de capital

13.000,00

VIII

Actius financers

0,00

Passius financers

0,00

Operacions corrents

Operacions
de capital

IX
TOTALS

82.594,20
389.278,65
0,00

553.976,16

2.- INGRESSOS
PRESSUPOST ECONÒMIC
Capítol
Operacions corrents

Operacions de
capital

Pressupost

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

43.818,00

IV

Transferències corrents

111.446,32

V

Ingressos patrimonials

VI

Alienació d’inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

0,00

Passius financers

0,00

IX
TOTALS

Denominació

373.664,53
4.000,00

500,00

0,00
20.547,31

553.976,16
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ANNEX DE PERSONAL
FUNCIONARIS
1.1.- Secretari Interventor. Grup A1, Eximida

Situació administrativa
1 plaça: ocupada

PERSONAL LABORAL CONTRACTAT
2.1.- Personal d’oficines. Auxiliar Adm.

1 plaça: ocupada

2.2.- Personal neteja

1 plaça: ocupada

2.3 .- Agutzil

1 plaça: vacant

Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils,
mitjançant edicte publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per
tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les
al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde – President de la Corporació
aixeca la sessió a 1/4 de 8 del vespre. En dono fe.

