Capítol
"
"
“
“

1.- Despeses de personal
2.- Despeses en béns corrents i serveis
3.- Despeses financeres
4.- Transferències corrents
5.- Fons de contingències

682.042,00
874.600,00
2.100,00
80.350,00
20.000,00

EUROS
"
"
“
“

B) Operacions de capital
Capítol
"
"
"

6.- Inversions reals
7.- Transferències de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTAL DESPESES

1. 294.944,00
EUROS
77.000,00
“
9.000,00
“
58.138,00
“
====================
3.098.174,00
EUROS

ESTAT D'INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol
"
"
"
"

1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos patrimonials

824.000,00
31.300,00
361.900,00
550.500,00
124.700,00

EUROS
“
“
“
“
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A) Operacions corrents

Data 7-6-2018

ESTAT DE DESPESES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es transcriu a continuació, de conformitat amb el que disposa l'article 169-3 del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, el resum per capítols del pressupost aprovat:

B

N’Oriol de la Cruz Marcè, alcalde-president de l'Ajuntament d'AVINYONET DEL PENEDES (Alt
Penedès), fa públic que contra l'acord adoptat el dia 8 de febrer de 2018, en la sessió ordinària del
pel Ple d'aquest Ajuntament, en que es va aprovar inicialment el pressupost municipal únic per a
l'exercici de 2018 i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, després de publicat el
corresponent anunci en el BOP de Barcelona de 16/02/2018, raó per la qual s'entén definitivament
aprovat, segons el punt 5è de l'acord esmentat.

A

ANUNCI

A) PERSONAL FUNCIONARI
1.- Funcionaris d'habilitació nacional.
Un secretari-interventor, grup A2, complement de destí 26.
2.- Escala d'administració general.
2.1 Subescala administrativa:
Dos administratius, grup C1, complement de destí 18.
2.2 Subescala auxiliar:
Una auxiliar administrativa, grup C2, complement de destí 17.
B) PERSONAL LABORAL FIX
Una mestra d’educació infantil llar d’infants, grup A2, complement de destí 24.
Dues educadores infantils llar d’infants, grup B, complement de destí 16.
Dos oficials de 1a serveis municipals, grup C1, complement de destí 20.
Una dinamitzadora socio-cultural, grup A2, complement de destí 26.
Un/a auxiliar administratiu/va (vacant-coberta interinament), grup C2, compl. destí 18.
Un arquitecte, dedicació parcial (vacant-coberta interinament), grup A1, compl. destí 28.
C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Un dinamitzador socio-cultural, grup A2, complement de destí 26.
Un arquitecte tècnic (dedicació parcial), grup A2, complement de destí 26.
Una auxiliar administrativa Consultori Mèdic (dedicació parcial), grup C2, compl. destí 18.
Dos oficials 1a serveis municipals, grup C1, complement de destí 20.
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Així mateix, es fa pública la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, per tal de donar
compliment al que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 126 i 127 del text refós de règim local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril:

Data 7-6-2018

TOTAL INGRESSOS

100.414,00
EUROS
824.310,00
“
9.000,00
“
175.000,00
“
====================
3.098.174,00
EUROS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.- Alienació d’inversions reals
7.- Transferències de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers

B

Capítol
"
"
"

A

B) Operacions de capital

L'ALCALDE,

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-6-2018

CVE 2018022257

Oriol de la Cruz Marcè
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Avinyonet del Penedès, 7 de maig de 2018.

Pàg. 3-3

Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciósadministratiu, en la forma i terminis que fixin les normes de l'esmentada jurisdicció, de conformitat
amb el que disposa l'article 171-1 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, abans
esmentada.
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