PROPOSTA DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2021,
així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal.
Vist l’Informe de la Intervenció .
Es proposa a la Comissió l’estudi i, posterior elevació al Ple del següent Acord:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Artà, per a l’exercici
econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d’Execució, el resum per capítols del qual és el
següent:
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021
CAPÍTOL

PRESSUPOST

I. Impostos directes

4.666.000,00

II. Impostos indirectes

501.500,00

III. Taxes, preus públics i altres ingressos

3.636.743,08

IV. Transferències corrents

2.584.570,71

V. Ingressos patrimonials
VI. Alienació d’inversions reals
VII. Transferència de capital

26.601,00
0,00
1.011.576,21

VIII. Actius Financers

0,00

IX. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

12.426.991,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2021
CAPÍTOL

PRESSUPOST

I. Despeses del Personal

5.383.943,88

II. Despeses corrents en béns i serveis

4.480.450,94

III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
V. Fons de contingència
VI. Inversions reals

3.003,00
597.071,20
87.783,12
1.874.735,86

VII. Transferències de capital

1,00

IX. Passius financers

2,00

TOTAL DESPESES

12.426.991,00

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2021, les bases d’execució i plantilla de
personal aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions
pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
CINQUÈ. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Comunitat Autònoma.

