ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 08/2012
Caràcter: extraordinària
Dia: 8 de novembre de 2012
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:45 hores
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
Alcalde president: Il·lm. Sr. David Serrat i
Soldevila
Regidors:
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Jordi Coll i Capdevila

També assisteixen: el Sr. Manel Vázquez i Díaz, funcionari del Consell Comarcal del
Ripollès, delegat en funcions d’Intervenció a l’Ajuntament, i la Sra. Leonor Escuer
Hernández, administrativa de la corporació i secretària delegada permanent.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel Consell Comarcal del
Ripollès en funcions de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
ÚNIC. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L'EXERCICI 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta l’únic punt inclòs a l’ordre del dia,
següent:
ÚNIC. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L'EXERCICI 2013
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2013, elevat a aquesta corporació en
la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, junt amb la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
El resum del pressupost per a l’any 2013, a nivell de capítols, és el següent:
INGRESSOS
Cap.
Denominació
Euros
1
Impostos directes
55.137,44
2
Impostos indirectes
600,00
3
Taxes i altres ingressos
24.083,44
4
Transferències corrents
111.563,19
5
Ingressos patrimonials
757,00
Ingressos corrents 192.141,07
6
7
8
9

Alienació d'inversions reals
0
Transferències de capital
108.182,18
Variació d'actius financers
0
Variació de passius financers
0,00
Ingressos de capital 108.182,18
Total ingressos 300.323,25

DESPESES
Cap.
Denominació
1
Despeses de personal
2
Compra de béns corrents i serveis
3
Interessos

Euros
38.062,30
94.796,86
1.500,00

4
6
7
8
9

Transferències corrents
34.229,90
Despeses corrents 168.589,06
Inversions reals
125.034,19
Transferències de capital
0,00
Variació d'actius financers
0,00
Variació de passius financers
6,700,00
Despeses de capital 131.734,19
Total despeses 300.323,25

Resulta sense dèficit.
Així mateix i vistes les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa al plenari l’adopció dels acords
següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2013, junt amb les seves Bases
d’Execució.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball existents a la corporació (personal
laboral) que regirà durant l’exercici de 2013.
Plantilla personal laboral
N o m b re p l a ce s
A d min istra tiva
1
A ux ilia r ad ministra tiv a
1
Total plantilla
2

No mbre vacan ts
0
1
1

Grup
C1
C2

3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions.
L’interventor, Sr. Vàzquez, i la secretària delegada, Sra. Escuer, expliquen la proposta de
pressupost.
Els assistents repassen, partida per partida, el pressupost presentat a aprovació.
Seguidament tracten diferents assumptes de la gestió ordinària del municipi no inclosos a l’ordre
del dia.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària a les 23:45 hores, de la
qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Vistiplau,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

