EXTRACTE d'acords presos pel
PLE DE L'AJUNTAMENT
Acta corresponent a la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament corresponent al dia 23 de
gener de 2013.
ACORDS
ÚNIC.
PRESSUPOST
APROVACIÓ INICIAL.

EXERCICI

2013

I

PLANTILLA

DE

PERSONAL

Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
SIMPLE dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2013, fixant els gastos i
els ingressos en les xifres que per capítols s’expressen a continuació:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT LOCAL.
ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
1. Gastos de personal
2. Gastos en béns corrents i servicis
3. Gastos financers
4. Transferències corrents
Operacions de capital
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Total pressupost de gastos

2.635.225,88 €
1.374.277,67
1.120.140,74
40.597
100.210,47
413. 582, 12 €
0€
0
9000
404.582,12
3.048.808

ESTAT D’INGRESSOS
Operacions corrents
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents

3.038.808 €
1.762.808
15.000
610.800
626.000

5. Ingressos patrimonials
Operacions de capital
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Total pressupost d’ingressos

24.200
10.000 €
10.000
0€
0€
0€
3.048.808 €

SEGON.
Igualment, aprovar junt amb el Pressupost les Bases d’Execució del Pressupost
General i la plantilla de personal continguda en l’Annex de Personal.
TERCER.
Exposar al públic el Pressupost inicialment aprovat junt amb la plantilla de
personal en el tauler d’anuncis i en el B.O.P. de València, pel termini de quinze dies hàbils, a
comptar del següent al de la publicació d’este, posant a disposició del públic la corresponent
documentació. Durant este termini, els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions
davant del Ple.
QUART.
Considerar definitivament aprovat el pressupost general per a l’exercici 2013, si
durant l’esmentat període no s’hagueren presentat reclamacions.
QUINT.
Donar compte al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins de les
obligacions d’informació en compliment de l’Orde en compliment del que establix l’Orde
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre pel qual es desenrotllen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la llei orgànica 2/2012 de 27 d’Abril d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
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