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AJUNTAMENT DE BESALÚ
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2018
Es fa públic que l’Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 19 de desembre de 2017, aprovà inicialment el PRESSUPOST
GENERAL per a l’exercici de 2018, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
Al no haver-se presentat cap reclamació durant el termini d’exposició pública, període comprès entre el 2 i el 22 de gener de
2018 en el cas del Pressupost i el 2 i el 29 de gener de 2018 en el cas de la Plantilla, segons edicte publicat al BOP de Girona
número 246, de 29 de desembre de 2017, queda definitivament aprovat de conformitat amb l’acord adoptat al respecte.
Es transcriu a continuació, de conformitat amb el que disposa l’article 169.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 20.3 del Reial Decret 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals, el
resum per capítols de cada pressupost que l’integra, així com la composició de la Plantilla de personal:
A) PRESSUPOST GENERAL:

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals d’ingressos i de despeses.
B) PLANTILLA DEL PERSONAL:
La plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i que regirà durant
l’exercici del 2018, segons el següent detall:
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PERSONAL FUNCIONARI

(1) Comissió de serveis.
(2) Ocupada interinament.
PERSONAL LABORAL
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(1) Ocupades interinament.
(2) Una plaça ocupada interinament.
(3) Personal traspassat a adjudicatària servei llar d’infants.
(4) Actualment Treball als Barris.
Contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós – administratiu, en la forma i
terminis que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció de conformitat amb el que es disposa al número 1 de l’article
171 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Besalú, 5 de febrer de 2018
Lluís Guinó i Subirós
Alcalde
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