PRESSUPOST 2016
RETOSA
GASTOS
Compte

Títol

6220000001

MT. MAQUINÀRIA I INSTALLACIONS

6220000002

MT. EQUIPS D'OFICINA

6220000003

MT. EDIFICIS, CONSTRUCCIONS I ASENSOR

6230000001

ASSESSOR COMPTABLE

6230000002

REGISTRES I NOTARIS DIVERSOS

6230000003

ASSESSOR CONCURS CREDITORS

6240000001

GASTOS TRANSPORT

6250000001

SEGURS DIVERSOS, S.R.C. ADMINSTRADORS

6270000001

PUBLICITAT I PROPAGANDA

6280000001

ENERGIA ELÈCTRICA

6280000002

AIGUA

6280000003

COMUNIC. TELEFÒNICA I POSTAL

6290000010

IMPREMTA I PUBLICACIONS

6290000020

MATERIAL DIVERS PER A OFICINA

6290000030

NETEJA D'OFICINES

6290000040
6290000050

CONFECCIÓ AVISOS I NOTIFICACIONS
GASTOS DIVERSOS

6300000001

IMPOST DE BENEFICIS

63100000001

TRIBUTS E IMPOST

6400000000

SALARIS

6420000000

SEGURETAT SOCIAL

6490000001

ASSISTÈNCIA A CURSOS I VIATGES

6550000001

PROV. DIETES CONSELLERS

6780000001

GASTOS EXTRAORDINARIS

6690000001

GASTOS FINANCERS DIVERSOS

6810000001

DOTACIÓ AMORTITZACIONS

TOTAL GASTOS:

PRESSUPOST
2016

2.100,00
2.400,00
4.000,00
5.500,00
35.000,00
8.500,00
400,00
6.500,00
1.500,00
6.100,00
500,00
74.000,00
1.500,00
4.700,00
3.600,00
17.000,00
1.876,34
0,00
2.000,00
269.562,31
76.361,35
1.000,00
0,00
0,00
300,00
2.600,00
527.000,00

INGRESSOS
7050000001

SERVICI DE RECAPTACIO DEL AJUNTAMENT

7590000001

ALTRES INGRESSOS COSTES

7780000002

INDEMNIZACIONS SEGUROS

TOTAL INGRESSOS:

491.000,00
36.000,00
0,00
527.000,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
RECAUDACIÓN DE TORRENT, S.A.U.
Període:

PREVISIO EXERCICI 2015

Página: 1
PREVISION 2016

1. Import net de la xifra de negocis.
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.
5. Altres ingressos d'explotació.
6. Gastos de personal.
7. Altres gastos d'explotació.
8. Amortització de l'immobilitzat.
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.
12. Altres resultats.
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers.
14. Gastos financers.
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi.
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.
B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)
18. Impost sobre beneficis.
D) RESULTAT DE L'EXERCICI
PRESSUPOST EQUILIBRAT.

Torrent, març de 2016

491.000,00

36.000,00
-346.923,66
-177.176,34
-2.600,00

0,00
300,00
0,00
-300,00

-300,00
0,00
0,00
0,00

PRESSUPOST SOCIETAT MERCANTIL AJUNTAMENT DE TORRENT
PRESSUPOST DE INGRESOS
CAPÍTOL

2016 RETOSA

PRESSUPOST

1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
A. OPERACIONS CORRENTS
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
B. OPERACIONS DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
C. OPERACIONS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS

36.000,00
491.000,00
527.000,00

0,00

0,00

527.000,00

PRESSUPOST DE GASTOS
CAPÍTOL
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS, AMORTITZACIÓ
3. GASTOS FINANCERS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A. OPERACIONS CORRENTS
5. INVERSIONS REALS
6. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
B. OPERACIONS DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
C. OPERACIONS FINANCERES

TOTAL GASTOS

PRESSUPOST
346.923,66
179.776,34
300,00
527.000,00

0,00

0,00

527.000,00

RETOSA
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)
A) ESTAT D'INVERSIONS REALS
1. Recursos aplicats en les operacions

2016

B) ESTAT DE FINANÇAMENT
527.000 1. Recursos procedents de les operacions

2. Adquisicions d'Actius no Corrents

2. Aportacions dels accionistes

a) Immobilitzacions intangibles

a) Per a ampliació de capital
a1)Del Ajuntament

1. Desenvolupament
2. Concessions
3. Patents, llicències, marques
4. Fons de comerç
5. Aplicacions informàtiques
6. Un altre immobilitzat intangible

527.000

b) Per compensar pérdues
b1) Del Ajuntament
3. Subvencions de capital
a) Del Ajuntament €
b) Otres subvencions

b) Inmobilizacions materials

1. Terrenys i construccions
4. Finançament aliena
2. Instal·lacions tècniques i un altre immobilitzat material
3. Immobilitzat en curs i bestretes
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
c) Inversions immobiliàries
3. Creditors per arrendament financer
4. Derivats
1. Terrenys
5. Altres passius financers
2. Construccions
5. Alienació d'inversions
d) Inversions financeres a LP
a) Immobilitzacions intangibles
1. Instruments de patrimoni
b) Immobilitzacions materials
2. Crèdits a tercers
c) Inversions immobiliàries
3. Valors representatius de deute
d) Inversions financeres
4. Derivats
5. Altres actius financers
6. Alienació d'accions pròpies
3. Adquisició d'accions pròpies

7. Cancel·lació anticipada d'Inversions financeres

4. Reduccions de capital
5. Dividends
6. Canc. O transpas a CP deute a LP
7. Provisions a LP

TOTAL INVERSIÓ

527.000

TOTAL FINANÇAMENT

Excés de finançament sobre inversió

Excés d'inversió sobre finançament

(augment de capital circulant)

(disminució del capital circulant)

INVERSIÓ:

527.000

A causa de la situació econòmica, no hi ha prevista cap inversió extraordinària, al ser un pressupost
Molt ajustat. Si es determinara alguna inversió per urgent necessitat, es justificarà en el seu moment.

FINANÇAMENT:
Els gastos per operacions corrents, hauran de finançar-se amb les transferència mensuals rebudes pels
serviciàs que es presten a l'Ajuntament basant-se en l'import pressupostat, de no haver-hi cap disminució
en els cobraments en voluntària, la qual cosa portaria a un augment dels gastos en la tramitació dels expedients
dels impagats.

Torrent, març de 2016

ANY 2016 PERSONAL previsional
RELACIO DE PERSONAL DE RECAPTACIÓ DE TORRENT S.A.U

TITULAR
GERENT
JEFE 1ª ADTIU
OFICIAL ADTIU
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADTIU.
NOTIFICADORA
ADTVO.MERCAD

S. BASE
15.810,62
15.491,28
13.405,42
12.722,50
12.722,50
11.233,13
11.567,08
13.405,42

P.CONVENI

638,52
638,52
638,52
585,31
532,10
638,52

C.DESTI
6.024,06
5.513,48
5.405,40
4.175,64
4.175,64
3.728,25
2.405,06
5.405,40

TOTAL GENERAL

106.357,95

3.671,49

36.832,93

ANTIGUITAT C.ESPECIFIQUE SUBTOTAL
1.718,50
17.860,92
41.414,10
1.545,88
10.539,76
33.090,40
654,08
9.982,56
30.085,98
545,02
4.650,38
22.732,06
545,02
4.650,38
22.732,06
4.081,96
19.628,65
2.497,04
17.001,28
11.685,94
31.135,28
5.008,50

65.948,94

217.819,81

PREVISIO
PRIMA
CONVENI
TOTAL BRUT
19.680,00
61.094,10
18.525,00
51.615,40
11.400,00
41.485,98
712,50
23.444,56
712,50
23.444,56
19.628,65
712,50
17.713,78
31.135,28
51.742,50

269.562,31

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I
FINANÇAMENT
PER A L'EXERCICI 2.016
Esta societat com realitza des de la seua creació l'any 1.990 i
posterior ampliació de les seues atribucions, col·labora amb la Tresoreria
Municipal, en la recaptació, gestió i inspecció de tributs i altres ingressos de
l'Il·lm. Ajuntament de Torrent, per a garantir la seua suficiència financera.
Esta societat municipal no té a càrrec seu valors, materialitzant-se
els mateixos en l'aplicació informàtica de l'Ajuntament denominada Gestió
Tributària Territorial així com les distintes actuacions, i en la que es troba
agrupada la gestió de la totalitat dels tributs municipals -a excepció d'ingressos
d'organismes autònoms- seguint en tot moment les directrius que determina la
Tresoreria Municipal dins del marc de la legislació, en qualitat de Direcció dels
Serveis de Recaptació. Donant compte de les distintes accions i propostes de
gestió al Consell d'Administració per a cada exercici.
A continuació reflectirem les dades de forma global dels resultats
de treball dels principals impostos de caràcter periòdic dels últims anys:
En estos moments l'Ajuntament no ha donat com finalitzada la
voluntària de l'IBI del present exercici 2015, per tindre pendent de descarregar
els rebuts domiciliats cobrats del segon termini remesos a primers d'octubre, per
això no sabem amb exactitud els percentatges de cobrament en voluntària, al
dia de hui les dades són els següents:

Impost béns
Urbana
Exercici

Pagament en
Voluntària %

Total Gestionat
%

Pendent de cobrament
%

2010
2011
2012
2013
2014
2015

85.15
85.57
83.40
82.83
83,71
Pte de tancar

98,02
96,93
95,35
93,60
92,24

1,98
3.07
4,65
6,40
7,76

Impost de
Vehicles
Exercici

Pagament en
Voluntària %
74.68
73.20
72.04
72.32
71.53
73,42

Total Gestionat
%
95.76
93.41
92,38
89,68
86,64
79,87

Pendent de cobrament
%
4.24
6.59
7.62
10,32
13,36
20,13

Pagament en
Voluntària %

Total
Gestionat %

Pendent de cobrament
%

2010
2011
2012

82.01
82.04
81.64

97.47
92,04
89,95

2013

78.77

90,85

2014

88,08

90,10

2.53
7,96
4,27 sense concurs. En
concurso=5,78%
9,15 sense concurs.
En concurso=6,73%
9,90 sense concurs.
En concurso=5,07%

2015

Período voluntari

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Impost Activitats
Econòmiques
Exercici

Els percentatge de cobrament en voluntària van començar hi ha descendir
des del passat exercici 2008, a causa de la greu crisi empresarial que s'ha estés a
les famílies, i els percentatges del pendent de cobrament van disminuint basantse en totes les gestions que ens autoritza el reglament general de recaptació que
anem aplicant per al seu cobrament o baixa, els concursos de creditors de les
empreses van demorant el pagament dels seus impostos, així com la seua llarga
tramitació en la resolució dels mateixos, la qual cosa ha portat a augmentar els
valors que es queden pendents de pagament en executiva, estant paralitzats els
mateixos per exigència de la Llei Concursal, havent de realitzar sobre els valors
pendents de cobrament majors actuacions per a intentar garantir el cobrament
dels mateixos, mantenint embargaments i prorrogues en els distints registres de
la propietat, així com en el registre mercantil de València, així com una gran
part d'empreses constructores que no estan en concurs de creditors, estan a
l'espera d'arribar a un acord amb les entitats bancàries per a la dació en
pagament de deute dels seus immobles, tenint tots els immobles hipoteques
superiors als valors de mercats dels mateixos, amb la qual cosa hem d'esperar
que es resolga per a poder tramitar la derivació de deute a l'actual propietari.

En col·laboració amb l'Ajuntament, estem realitzant actuacions per a
gestionar i actualitzar millor els distints padrons municipals, tant de l'IBI (Impost
béns immobles urbana i rustica) com de l'impost de vehicles, perquè són molts
els vehicles que s'han quedat d'alta en la Direcció General de Transit., perquè
quan comprovem per al seu embargament en el Registre béns Mobles figuren
sense tindre passada la Inspecció Tècnica de Vehicles, ni d'alta en cap
asseguradora, constant d'alta en el padró municipal amb el que realitzem moltes
actuacions per a acabar al final donant de baixa els valors. També figuren
nombroses empreses que han tancat la seua activitat d'alta en el I.A.E havent de
procedir a la seua posterior anul·lació, al no haver procedit a la baixa en el cens
de matricules d'Hisenda, havent havent-ho esmenar l'Ajuntament al tindre la
competència de la inspecció
El present pressupost igual que en exercicis anteriors, s'ha realitzat
ajustant-ho als ingressos que rebrem pel serveisicis de recaptació que prestem a
l'Ajuntament, mes la recuperació de part de les costes dels distints expedients
executius en el present exercici, i en el cas de superar el gasto previst
inicialment per alguna partides, i es compensaran automàticament de la resta de
partides. En el cas d'haver de realitzar actuacions extraordinàries hauríem de
modificar el mateix.

ACTUACIONS PROPOSADES PER A L'EXERCICI 2016.
Les actuacions proposades són conseqüència de què s'estan realitzant, i
optimitzar aquelles en què els resultats no hagen sigut els previstos:

1.- Estendre les distintes actuacions legals al nostre abast, ja propostes
en exercicis anteriors i que actualment estem realitzant, a fi d'aconseguir el
màxim dels objectius previstos.
2.- A proposta d'esta recaptació, degut a l'especial situació de les
famílies, a vegades en situacions d'especial risc d'exclusió social, la Tresoreria
Municipal ha pres mesures especials per a facilitar als/ i les ciutadans/nes el
fraccionament del pagament personalitzat dels seus deutes, a causa de la realitat
social de crisi econòmica, disminuint els requisits necessaris, simplificant
l'operativa per part del ciutadà i de l'administració, realitzant un plans de
pagament personalitzats a l'instant, amb aprovacions posteriors mensuals, a fi de
facilitar el pagament dels tributs, perquè hi ha famílies que s'han quedat en
extrema necessitat amb l'única propietat que és la seua vivenda. Pel que
procediria continuar facilitant el fraccionament de pagament d'una manera
personalitzada.

3.- Romandre amb la inspecció per mitjà de consulta a la D.G.T. dels
vehicles amb una antiguitat major de 15 anys, i que complisquen els requisits
que es determinen en aplicació de la Base 43.5 de les Normes d'Execució del
Pressupost aprovat en vigor, realitzant les propostes de baixes en el padró
municipal d’IVTM.
A fi de continuar amb el sanejament del padró de vehicles, per qüestió
d'eficàcia i eficiència, continuar exhortant a l'Ajuntament que establisca que fer
amb els valors de vehicles de menor antiguitat que continuen emetent-se rebuts,
els vehicles dels quals no consta la no tinença d'assegurança obligatòria i la ITV
caducada de diversos anys segons la D.G.T, havent d’aconseguir l’acord de
col.laboració amb la dita D:G.T de Valencia.
4.- Revisar sistemàticament les titularitats sobre l'Impost de Béns
Immobles de naturalesa Urbana dels valors pendents de pagament de diversos
exercicis, en col·laboració amb els Registres de la Propietat de Torrent-Un i
Tres, les dades dels quals són passat al departament de Cadastre de l'Ajuntament
a fi de la seua actualització i nova emissió de liquidació als titulars correctes,
així com presa de raó pel negociat de tramitació de l'Increment de Valor dels
terrenys de naturalesa urbana, per a emissió de les oportunes liquidacions.
5.- Realitzar els expedients de derivació de deute afecta favor de
l'adquirent de valors de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana
pendent de pagament, d'immobles que han sigut transmesos i no han abonat els
valors pendents després de realitzar les actuacions corresponents contra els
titulars dels mateixos. Perquè hem detectat que les entitats bancàries tenint
coneixement d'ells no abonen els impostos pendents dels immobles, fins que no
se'ls derive el deute, encara que hagen quedat així amb els adquirents
6.- Continuar amb la prestació del servei d'investigació de titularitats de
finques al departament de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Torrent per
absoluta necessitat per a les execucions subsidiàries, en actuacions forçases, que
ha d'executar l'administració davant de l'incompliment reiterat del propietari
denunciat, esbrinant titularitats de finques per a la incoació d'expedients ja en
fase subsidiària, orde d'execució o infracció urbanística que es tramita,
provocant una vinculació amb l'immoble afectat i per tant una càrrega sobre el
mateix, que obligarà al seu pagament o inclús al cobrament a través del dit
immoble.
7.- Facilitar les domiciliacions de rebuts des de qualsevol mitjà,
proporcionant les mateixes des del naixement de l'objecte tributari, així com la
immediata resolució dels distints conflictes derivats de les mateixes.

8.- S'ha renovat el contracte que finalitzava el passat 30 de juny fins al
31 de desembre del present exercici, a fi de no causar indefensió a l'entitat ni a
la tutela dels crèdits públics, al no haver-se constituït el nou Consell, en
idèntiques condicions a les vigents fins a la data, per l'Advocada Sonia Marsilla

del despatx de Nemesio Advocats Coop. Valenciana Limitada, l'assessorament
jurídic en relació amb els Concursos de Creditors a causa d'una especialització
dels coneixements de la jurisdicció mercantil i al funcionament peculiar dels
jutjats Mercantils, per a l'obtenció d'informació dels mateixos, a l'efecte de poder
comptar amb especialistes en la matèria, sense perjuí de les funcions atribuïdes a
l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament. Tenint una elevat numero de valors
pendents i suspesos, a causa de la iniciació del corresponent concurs de
Creditors. Estant pendent del corresponent informe jurídic per a iniciar
actuacions singulars sobre els deutes de crèdits contra la massa, així com els
criteris de la modificació de la llei concursal aprovada per la llei 14/2013 de 27
de setembre, que obligarà els deutors tributaris al seu ajornament o
fraccionament en cas d'acollir-se al mediador concursal, per la qual cosa
procedix a la major urgència l'inici de l'expedient per a la realització de la
nova contractació de’Assessorament i Defensa Juridica d’Expedients
Tributaris afectats per Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, per medi del
servei de contractació municipal de l'Ajuntament de Torrent.

9,- Utilitzar amb la major eficàcia i eficiència possible, els distints
convenis de col·laboració i procediments de
col·laboració existents a
l'Ajuntament, i estudiar la possible ampliació de conveni amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària.

10.- Continuar amb el bon servei d'atenció, informació i recaptació al
ciutadà, sent més eficaços, àgils i útils. Estant connectats en temps real amb
l'Ajuntament, rectificant dades dels subjectes passius, recaptant a través d'esta
societat qualsevol classe de liquidacions en voluntària que per diversos
impostos, taxes i la resta d'ingressos de dret públic emet l'Ajuntament, ja que
disposem d'una oficina prestadora de servicis amb un ampli horari d'atenció al
ciutadà, inclòs el servici de caixa en metàl·lic, targetes (Sabadell i C. Rural de
Torrent-Caixa Mar), així com amb la resta de targetes de crèdit a través de dels
tpv virtuals instal·lats en Retosa amb abonament en el compte de l'Ajuntament a
través del quadern 60 de les entitats bancàries, i vist el resultat s'han ampliat
durant este exercici al departament del TDIC per a facilitar el pagament al
ciutadà de les liquidacions des del seu origen, amb independència del pagament
telemàtic que es pot realitzar a través de la pagina WEB de l'Ajuntament de
Torrent, o per mitjà de transferència bancària al nostre compte (amb remissió
posterior del rebut).
El nostre horari és de dilluns a divendres, matins de 8,30 a 14,00
hores, i vesprades de dilluns a dijous de 17,00 a 19,00 hores, amb l'excepció de
juliol i agost només en horari de matins, realitzant-se els cobraments de forma
immediata i ingressats diàriament i transferits a l'Ajuntament en les aplicacions
dels mateixos segons el període que se'ns determina per part de la Tresoreria
Municipal. Sempre amb consulta en temps real de l'estat dels rebuts (cobraments
parcials, cobraments totals, baixes, suspensions, fraccionaments, etc.), tot això
unit al constant compromís d'atenció personal als nostres ciutadans de Torrent.

PERSONAL:
Per motiu de la jubilació per edat, d'un empleat d'esta societat, el
passat mes de maig, perquè fa més d'una dècada no ha sigut augmentada la
plantilla. I hem de cobrir un ampli horari d'atenció al ciutadà amb la resta de
plantilla, procediria la contractació almenys de la vacant d'un auxiliar
administratiu per a la zona de caixa, deixant una bossa de personal durant un
termini determinat per a possibles contractacions temporals, d'acord amb la llei
10/2010, de 9 juliol, de la Generalitat Valenciana.d’ordenació i Gestió de la
Funció Pública de la Comunitat Valenciana, tot això per medi del servei de
contractació de personal de l'Ajuntament de Torrent.
A més de la notificació, tramitació i resolució de lloa expedients i
reclamacions de la totalitat dels valors pendents en executiva, tenim
consolidades i assumides les competències següents:
Atenció, resolució i notificació dels ajornaments i fraccionaments de
pagament d'impostos en voluntària i executiva.
- Remissió de la totalitat dels avisos de pagament dels rebuts de caràcter
periòdic en voluntària inclosos els domiciliats, així com l'atenció en els
huit mesos de distints períodes de cobrament en voluntària.
- Control, gestió, liquidació i recaptació dels mercats extraordinaris que
figuren en l'ordenança, així com els dels mercats dels divendres i
dissabtes, annexos als mercats Central i Sant Gregori.
INVERSIÓ:
A causa de la situació econòmica el pressupost és molt ajustat pel
que no hi ha prevista cap inversió. D'haver de realitzar alguna inversió per
rigorosa necessitat que poguera donar peu a la modificació del pressupost, es
determinarà i justificarà en el seu moment.

FINANÇAMENT:
Els gastos per operacions corrents, hauran de finançar-se, amb les
transferències mensuals rebudes pels servicis que es presten a l'Ajuntament
basant-se en l'import total pressupostat, a les partides de gastos de les quals
aniran aplicant-se els mateixos segons les necessitats, de no haver-hi una gran
disminució dels cobraments en voluntària, la qual cosa portaria a un augment
dels gastos per la tramitació dels expedients dels impagats, notificacions etc.
Repercutint estos gastos en un augment en l'import de les transferències rebudes
de l'Ajuntament, al ser este un pressupost previsible i molt ajustat, així com per
altres ingressos que són la devolució de les costes ingressades mensualment al
compte municipal que figuren en el mateix.
També hauran d'incrementar-se el pressupost i amb ells els imports
d'estes transferències, de sorgir algun imprevist no pressupostat i si se'ns

entregaren a través de l'Ajuntament per a la seua gestió de cobrament, quotes
d'urbanització a càrrec d'agents urbanitzadors de diferents unitats urbanístiques
en desplegament del Pla General d'Ordenació Urbana de Torrent.
Torrent, a 7 d'octubre de 2.015
El Gerent,

Signat: Agustín Veguer Muñoz.

PRESSUPOST 2016
RETOSA
GASTOS
Compte

Títol

PRESSUPOST
2016

EXECUTAT
MT. MAQUINÀRIA I INSTALLACIONS
1.375,42
6220000002
2.466,49
MT. EQUIPS D'OFICINA
6220000003
MT. EDIFICIS, CONSTRUCCIONS I ASENSOR
1.111,26
6230000001
ASSESSOR COMPTABLE
4.844,16
6230000002
REGISTRES I NOTARIS DIVERSOS
23.110,37
6230000003
ASSESSOR CONCURS CREDITORS
7.986,00
6240000001
396,53
GASTOS TRANSPORT
6250000001
4.477,17
SEGURS DIVERSOS, S.R.C. ADMINSTRADORS
6270000001
877,26
PUBLICITAT I PROPAGANDA
6280000001
5.897,61
ENERGIA ELÈCTRICA
6280000002
AIGUA
403,54
6280000003
COMUNIC. TELEFÒNICA I POSTAL
78.399,22
6290000010
IMPREMTA I PUBLICACIONS
0,00
6290000020
1.942,49
MATERIAL DIVERS PER A OFICINA
6290000030
NETEJA D'OFICINES
3.255,00
6290000040
CONFECCIÓ AVISOS I NOTIFICACIONS
13.711,28
6290000050
GASTOS DIVERSOS
270,37
6300000001
IMPOST DE BENEFICIS
868,70
63100000001
TRIBUTS E IMPOST
894,44
6400000000
SALARIS
262.702,54
6400000000
PROVISIO RETRIB, AL PERSONAL
30.653,45
6420000000
SEGURETAT SOCIAL
71.643,90
6490000001
ASSISTÈNCIA A CURSOS I VIATGES
0,00
6550000001
PROV. DIETES CONSELLERS
0,00
6780000001
GASTOS EXTRAORDINARIS
154,32
6690000001
GASTOS FINANCERS DIVERSOS
26,03
6810000001
DOTACIÓ AMORTITZACIONS
2.553,47
TOTAL GASTOS:
527.000,00 520.021,02
6220000001

2.100,00
2.400,00
4.000,00
5.500,00
35.000,00
8.500,00
400,00
6.500,00
1.500,00
6.100,00
500,00
74.000,00
1.500,00
4.700,00
3.600,00
17.000,00
1.876,34
0,00
2.000,00
269.562,31
0,00
76.361,35
1.000,00
0,00
0,00
300,00
2.600,00

INGRESSOS
7050000001

SERVICI DE RECAPTACIO DEL AJUNTAMENT

7590000001

ALTRES INGRESSOS COSTES

7780000002

INDEMNIZACIONS SEGUROS

TOTAL INGRESSOS:

491.000,00
36.000,00
0,00
527.000,00
BENEFICI

Torrent, març de 2017

491.000,00
31.546,10
81,00
522.627,10
2.606,08

