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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'INCA

3563

Aprovació inicial pressupost general de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms per l'exercici
de 2016

El Ple de l’Ajuntament d’Inca, en sessió celebrada el dia trenta-ú de març de dos mil setze, per majoria absoluta , ha aprovat inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca i dels seus Organismes Autònoms referit a l’exercici de l’any 2016, amb els termes següents:
ACORDS
PRIMER.-.Que el Projecte de pressupost general per a l’exercici de l’any 2016 queda convertit en general a tots els seus fins i efectes,
integrats per:
a) Pressupost de l’Ajuntament, per un import de 23.598.593,05 € el pressupost de despeses i de 23.662.319,19 € el pressupost
d’ingressos.
b) Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca, per un import de 741.537,50 €.
c) Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, per un import de 1.307.686,92 €.
d) Pressupost de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física, per un import de 1.375.055,19 €.
e) Pressupost de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de 368.534,32 €.
SEGON.- Aprovar el pressupost general de 2016, el resum del qual per capítols es reflecteix en l’annex I.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució de cada un dels pressuposts que formen el pressupost general per a l’exercici de 2016.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/44/946728

QUART.- Aprovar la creació de les següents places:
1) Una plaça de personal funcionari Tresorer amb habilitació i de caràcter nacional, amb les retribucions que apareixen a l'annex de personal
que s'adjunta al pressupost general de 2016.
Incloure dins la relació de llocs de treball la plaça de personal funcionari Tresorer amb les funcions que es detallen per la legislació vigent.
Els requisits per accedir al lloc de treball serà els següents:
a) Grup A1.
b) Escala amb habilitació nacional, subescala de Intervenció-Tresoreria i categoria d'entrada.
c) La forma de provisió serà per concurs ordinari o unitari.
d) El complement de destí serà el 28.
e) El complement específic serà de 19.376,14 €.
f) El nivell de català és el C1.
2) Una plaça de personal laboral Tècnic mig per l'àrea de formació amb les retribucions que apareixen a l'annex de personal que s'adjunta al
pressupost general de 2016.
CINQUÈ.- Aprovar la modificació de la plaça d'administratiu de recaptació que passarà a ser administratiu d'administració general i suprimir
de la relació de llocs de treball la plaça d'administratiu de recaptació.
SISÈ. – Aprovar totes les plantilles de personal, de l’Ajuntament i dels organismes autònoms: Fundació Pública del Llar d’Infants d’Inca, de
la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física i de
l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, segons es descriu als annexos de personal corresponents i els seus corresponents
annexos econòmics.
SETÈ.- Als efectes del que es disposa en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fixen els recursos ordinaris del pressupost de
l’Ajuntament: 23.614.220,88 euros.
VUITÈ.- Que el pressupost així aprovat es sotmeti a exposició publica per un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva
publicació al BOIB als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.
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NOVÈ.- En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l’aprovació del pressupost, annexos de personal i bases d’execució,
queden elevats a definitius.
De conformitat amb el que disposa l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
s’exposa al públic al referit acord, per termini de quinze dies hàbils, des de el següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes que tots els possibles interessats presentin les reclamacions contra el mateix, davant el
Ple municipal, de conformitat amb l’article 170 del referit RDL 2/2004.
El Pressupost es considera definitivament aprovat si en el termini referit de quinze dies hàbils no es presenten reclamacions. En cas contrari,
el Ple Municipal disposarà d’un mes per resoldre les reclamacions presentades .
Aquest Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca i dels seus Organismes Autònoms entrarà en vigor de conformitat amb els articles 169.5
del RDL 2/2004 i l’article 20.5 del R.D.500/90.

Inca, 4 d'abril de 2016

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/44/946728

El Batle-President
Virgilio Moreno Sarrió
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