EDICTE NÚM. 6/2017
En relació al Pressupost únic d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, aprovat pel Ple en
sessió del dia 04-04-2017, es fa constar que el dia 19-05-2017s’ha elevat de forma
automàtica a definitiu per haver transcorregut el termini d’informació pública sense que
s’hagi presentat cap reclamació.
El resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
Capítol
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 9 Passius financers
TOTAL

Import €
43.080
5.500
8.270
111.650
25.120
0
47.490
0
241.110

DESPESES
Capítol
Capítol 1 Personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 9 Passius financers
TOTAL

Import €
13.400
132.010
300
5.670
78.450
11.280
0
241.110

La plantilla de personal és la següent:
a) RELACIÓ DE FUNCIONARIS
Núm.
1

Noms i
Cognoms
Juan Antonio
Yáñez
Rodríguez

Lloc i observacions
Càrrec: Secretaria intervenció. Acumulada al secretari
interventor de l'Ajuntament de Montellà i Martinet (Article 31 del RD
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional).

b) PERSONAL LABORAL
No n’hi ha cap.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement i efectes, fent palesa que en cas que
es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar

recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa
administrativa (Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de la present publicació.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
El Pont de Bar, 26 de maig de 2017
L’ALCALDE,

Francesc Jordana Duran

