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EQPUQTEK"FGN"VTCPURQTV"RòDNKE"FG"NÓÉTGC"FG"NNGKFC

ANUNCI

fgn"Eqpuqtek"fgn"Vtcpurqtv"R¿dnke"fg"nÓÉtgc"fg"Nngkfc."uqdtg"crtqxcek„"fgn"rtgu-
supost.

Jcxgpv"Ýpcnkv¦cv"gn"vgtokpk"f0gzrqukek„"r¿dnkec"fg"nÓGfkevg"fÓcrtqxcek„"kpkekcn"
fgn"Rtguuwrquv"òpke"fgn"Eqpuqtek"fgn"Vtcpurqtv"R¿dnke"fg"nÓÉtgc"fgNngkfc"rgt"c"
nÓgzgtekek"fg"4229."rwdnkecv"cn"FQIE"p¿o0"6;79."fg"fcvc"4202:04229."ugpug"swg"gu"
rtgugpvguukp"tgencocekqpu."rgt"vcpv"jc"gufgxkpiwv"fgÝpkvkw0"C"eqpvkpwcek„"gu"hc"
públic el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de 
llocs de treball.

"RTGUUWRQUV"IGPGTCN"RGT"C"4229

RTGUUWRQUV"FÓKPITGUUQU"

ECRëVQN"" EQPEGRVG" KORQTV"GWTQU
ECRëVQN"KX" VTCPUHGTêPEKGU"EQTTG"PVU ........................  2.272.000,00
ECRëVQN"X" KPITGUUQU"RCVTKOQPKCNU.................................... 15.000,00
VQVCN"KPITGUUQU" " ...................................................................................  2.287.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 

ECRëVQN"" EQPEGRVG" KORQTV"GWTQU
ECRëVQN"K" RGTUQPCN ..................................................................  144.088,00
ECRëVQN"KK" D¡PU"K"UGTXGKU ..........................................................  370.210,00
ECRëVQN"KKK" FGURGUGU"HKPCPEGTGU ................................................  480,00
ECRëVQN"KX" VTCPUHGTêPEKGU"EQTTGPVU ..........................  1.169.106,23
ECRëVQN"XK" KPXGTUKQPU"TGCNU .................................................  239.120.00
ECRëVQN"XKK" VTCPUHGTêPEKGU"FG"ECRKVCN ...........................  363.995,77
TOTAL DESPESES   ...................................................................................  2.287.000,00

ANNEX AL PRESSUPOST DEL 2007. LA PLANTILLA DE PERSONAL PEL 
CONSORCI EN L’EXERCICI DEL2007

Descripció del lloc de treball: Cap de servei
Relació laboral: Contracte laboral
Itwr"rtqhguukqpcn< A
Nivell de complement de destí :27
Ecvgiqtkc<"Igtgpv
Escala: Administració general
Eqorngogpv"fg"fguvkpcek„< SI
Eqorngogpv"gurge‡Ýe< SI

Descripció del lloc de treball: Cap de servei
Relació laboral: Funcionària comissió sv.
Itwr"rtqhguukqpcn< A
Nivell de complement de destí: 24.3
Ecvgiqtkc< Cos Superior
Escala:"Uwrgtkqt"Cfo0"Igp0
Eqorngogpv"fg"fguvkpcek„< SI
Eqorngogpv"gurge‡Ýe< SI

Descripció del lloc de treball: Administratiu
Relació laboral: Contracte laboral
Itwr"rtqhguukqpcn< C
Ecvgiqtkc< C-1 Tècnic administratiu
Escala:  Administració general
Eqorngogpv"fg"itwr< SI
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Descripció del lloc de treball: Administratiu
Relació laboral: Contracte laboral
Itwr"rtqhguukqpcn< C
Ecvgiqtkc< C-1 Tècnic administratiu
Escala: Administració general
Eqorngogpv"fg"itwr< SI

Contra l’aprovació del pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, 
en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest anunci, davant la Sala del 
eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw"fgn"Vtkdwpcn"Uwrgtkqt"fg"Lwuv‡ekc"fg"Ecvcnwp{c0

Lleida, 27 de setembre de 2007

El gerent, signatura il·legible

RI/3;86;7" *290499029:+
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UQEKGVCV"IGUVQTGU"3::2."UCW

ANUNCI

fg"nc"Uqekgvcv"Iguvqtgu"3::2."UCW."uqdtg"rwdnkecek„"c"ngu"cigpekgu"guvcvcn"k"ecvcncpc"
de protecció de dades.

Gn"Eqpugnn"fÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"uqekgvcv"Iguvqtgu"3::2."UCW"xc"ceqtfct"gp"
reunió del passat dia 25 de setembre de 2007 la publicació a les Agencies Estatal i 
Catalana de Protecció de Dades de les dades dels programes informàtics:

. A9
0DDFF"P”okpc
0Eqorvcdknkvcv"*N”ike"Eqpvtqn+
0Hcevwtcek„"*N”ike"Eqpvtqn+

Barcelona, 27 de setembre de 2007

ALFONSO LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS

President del Consell d’Administració

RI/3;873;" *2904:50257+
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