
 

En Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt,  en relació a:  

 
Identificació de l’expedient : 
 
Número expedient:  15/2009 
Departament:  ALCALDIA/HISENDA   
Data d’inici:  febrer 2009 
Contingut: Aprovació pressupost 2009 
 
Fets 
 

Elaborat per l’Alcaldia el pressupost per l’exercici de 2009, i  d’acord amb el que 
disposa a l' article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d' Hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 18.4 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d' abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la 
Llei 39/1988, en matèria pressupostària, el que subscriu emet l’informe  següent:  

 
 PRIMER: La legislació aplicable és la següent: 

 
— Els articles del 162 al 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de            
març. 
— Els articles 22.2 e) i l’ article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
— Els articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d' abril, pel que es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI del la Llei Reguladora de les Hisendes          
Locals. 
— L' article 4.1 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el Règim Jurídic dels funcionaris d' Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 
— Les Regles 107 i següents de l’ Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
per la qual s’ aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.] 
 

 
SEGON. El Projecte del Pressupost General per a l' exercici econòmic de 2009 format 
pel Sr. Alcalde-President de l' Ajuntament, està integrat pel Pressupost únic de l' 
Entitat Local. 

 
TERCER. Ascendeix a la quantitat de 8.027.580,25 euros en l' Estat de Despeses del 
Pressupost i de 8.027.580,25 euros en l' Estat d' Ingressos del Pressupost de l' 



 

 

exercici 2009, no presentant en conseqüència dèficit inicial 1. 
 
 
QUART. Al Projecte de Pressupost General s’incorpora la documentació legalment 
exigible2. 
 

El pressupost de l’ Entitat Local format pel Sr. Alcalde-President, al que  s’uneix 
la següent documentació: 
 

— Memòria subscrita per l' Alcalde explicativa del seu contingut i de les 
principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost actualment en vigor. 

— Estat de despeses i estat d’ ingressos. 
— Bases de execució del pressupost. 
— Liquidació del Pressupost de l’ exercici econòmic 2007, i avanç del 2008 tal 

com disposa la instrucció de Comptabilitat. 
— Annex de personal de l' Entitat Local, en qui es relacionin i valorin els llocs de 

treball existents en la mateixa, de manera que es doni l' oportuna correlació amb els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost. 

— Annex d' inversions a realitzar a l' exercici, subscrit pel President i 
degudament codificat. 

— Annex de l' Estat del Deute. 
— Informe econòmic-financer, que s' exposin les bases utilitzades per a l' 

avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i l' anivellament del Pressupost.  

 
 

CINQUÈ. Comprovat Que el Pressupost General s' ha iniciat sense dèficit inicial i junt 
amb la documentació i annexos aportats, es dedueix que l’expedient s' ha elaborat de 
conformitat amb la legalitat vigent. 

 
SISÈ. A tall de resum econòmic indicar que la liquidació del pressupost de l’exercici 
anterior dóna un Resultat Pressupostari positiu, si be  aquest resultat esta molt 
condicionat a un ingrés procedent de la constitució d’un dret de superfície sobre una 
parcel·la municipal que va ser escripturat davant Notari, però que amb data d’avui no 
s’ha fet d’ingrés en efectiu i que ascendeix la quantitat de cinc cent mil euros. 

 
A més s' ha determinat per a despeses de personal una previsió de Pressupost 

que ascendeix a 3.471.962,23€. 
 
 També s’ ha establert una previsió d’ inversions que es concreta en: 

                                                                      

1 Conforme als establert a l' article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
2 Conforme als articles 166 i 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 



 

 

 

Descripció  Pressupost 2009 
 

SUBVENCIONS 

 
RECURSOS 

PROPIS  
 AJUT DE 

CAIXA  

 CREDIT 
INVERSIO
NS 2009  

OBRES ADEQUACIÓ PLAÇA 
JOAN MARAGALL 50.000,00 35.000,00    15.000,00 
REMODELACIÓ ZONA 
ESPORTIVA 2A. FASE 390.981,16 236.688,58   150.000,00 4.292,58 
URBANITZACIO PARCEL·LES 
CAN RAMS 547.418,26   547.418,26   0,00 
ADEQUACIO QUADRES 
SUBMINISTRES ELECTRICS 40.000,00   40.000,00   0,00 
ADQUISICIO INSTRUMENTS 
MUSICALS 1.000,00      1.000,00 
ADQUISICIO MAQUINARIA I 
EINES PER LA BRIGADA 4.000,00      4.000,00 
ADQUISICIO MATERIAL 
ESPORTIU 5.000,00   5.000,00   0,00 
ADQUIS. APARELLS CONTROL 
APARCAMENT REGULAT 42.000,00   42.000,00   0,00 
ADQUISICIO TRITURADORA 30.000,00 30.000,00    0,00 
ACTUACIONS EN MATERIA 
ESTALVI ENERGETIC 30.000,00      30.000,00 
ADQUISICIO MOTOCICLETA 
PER LA POLICIA LOCAL 7.500,00      7.500,00 
ADQUISICIO DE DIVERS 
MOBILIARI 25.000,00      25.000,00 
MOBILIARI CENTRES 
EDUCATIUS 25.000,00      25.000,00 
ADQUISICIO NOU MOBILIARI 
URBA PER PARCS PUBLICS 5.000,00      5.000,00 
ADQUISICIO MATERIAL PER 
CONSULTORIS MEDICS 2.000,00      2.000,00 
MOBILIARI PLATGES 9.000,00      9.000,00 
ADQUISICIO MATERIAL 
POLICIA 4.000,00      4.000,00 
AQUISICIO CONTENIDORS I 
ACCESORIS 20.000,00 10.000,00    10.000,00 
AMPLIACIO EQUIP 
INFORMATIC 12.000,00      12.000,00 
ADEQUACIO CONSULTORIS 
MEDICS 1.000,00   475,33   524,67 
ADEQUACIO CENTRES 
EDUCATIUS 25.000,00      25.000,00 
RESCAT DRETS FUNERARIS 2.000,00      2.000,00 
 1.277.899,42 311.688,58 634.893,59  150.000,00 181.317,25 

 
 
Els ingressos previstos en els Capítols I i II, Impostos directes e indirectes de l’Estat 
d’Ingressos del Pressupost de 2009 s’han calculat prenent com referència els padrons 
cadastrals corresponents a l’ exercici 2008 i incrementats, si escau, amb arreglo al 
possible increment contingut en les Ordenances fiscals  aprovades per Acord del Ple 
de la Corporació, també s’han  considerat les dades que es desprenen de l’avanç de la 
liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 

  



 

 

Els ingressos previstos en el Capítol III, Taxes i altres Ingressos de l’ Estat  d’ 
Ingressos, s’ han calculat, en la seva major part, prenent com referència els drets 
reconeguts en l’ avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de l’ exercici 2008 i 
incrementats, si escau, amb arreglo a les modificacions de les tarifes i elements 
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries contingudes en les 
Ordenances fiscals. 

A l’exercici de 2008 no es va preveure la sol.licitud de cap crèdit, si bé a l’haver 
finalitzat la carència dels demanats anteriorment aquest any s’han consignat 
l’amortització de capital elevant molt el corresponent capìtol. A mes aquest exercici 
pressupostari preveu, en un principi, demanar un crèdit de mes de tres cents mil euros 
per al finançament part de totes les inversions previstes al capítol sisè per import de 
1.277.899,42 euros.  

Cal fer especial referència al capítol I, en qual s’ha respectat estrictament les 
disposicions contingudes a la Llei de pressupostos de l’Estat  para 2009 
 

SETÈ. L’estructura del pressupost està recollida a l’Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda de 20.09.1989. 

 
VUITÈ: Quant al Procediment indicar que, previ Dictamen de la Comissió de 

Govern, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar el Pressupost 
General, sent el quòrum necessari per a la vàlida adopció de l' Acord d' aprovació, el 
de majoria simple, d’acord amb el disposat als articles 22.2 i) i 47.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 

Aprovat inicialment el Pressupost General per a l' exercici econòmic de 2009 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant del Ple.  
 

El pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l' esmentat termini 
no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d' un termini 
d' un mes per resoldre-les. 

 
El Pressupost General s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província 

resumit per capítols, entrant en vigor  20 una vegada hagi estat publicat en la forma 
prevista anteriorment. 
 

Es remetrà còpia del mateix a l' Administració de l' Estat i a la Direcció General 
d’administració Local del Pressupost General, i l' esmentada remissió s’haurà de 
realitzar simultàniament a la tramesa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
l' anunci descrit anteriorment. 
 Una còpia del Pressupost s’haurà de trobar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l' acabament de l' exercici. 
 



 

 

Contra l' aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament 
recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableixin les normes de l' 
esmentada Jurisdicció 3. 
 

El Tribunal de Comptes haurà d’ informar prèviament a la resolució del recurs 
quan l’impugnació afecti o es refereixi a la nivelació pressupostaria. 
 

L’ interposició de recurs no suspendrà per si sola l’ aplicació del pressupost 
definitivament aprovat per la Corporació. 
 
 
NOVÈ. Anivellament pressupostari: 

• El pressupost d’ingressos corrents (cap 1 a 5) de l’Ajuntament és de 
6.837.156,16€ 

• El pressupost de despeses corrents (cap 1 a 4 + 9) de l’Ajuntament és de 
6.749.680,83€ 

• ESTALVI BRUT 87.475,33€ 
 
Operacions de crèdit previstes en el pressupost 
 

9 91606 Ajut de Caixa Diputació d Barcelona fiançament 
inversions 2009  

150.000,00€

9  91712 Crèdit Finançament Pla Inversions 2009 181.317,25€

CAPÌTOL IX TOTAL CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 331.317,25€

 
 
Quant a la anivellació pressupostària indicar que el Pressupost General atendrà el 
compliment de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d' Estabilitat 
Pressupostària4. 
 
El principi d' estabilitat pressupostària és la situació d' equilibri o superàvit, computada 
en termes de capacitat de finançament. Aquesta capacitat de finançament es defineix 
com la diferència entre els Capítols I a VII del Pressupost de Despeses (que ascendeix 
a la quantitat de  7.726.163,17 euros) i els Capítols I a VII del Pressupost d' Ingressos 
de l' exercici 2009 (que ascendeix a 7.696.263,00 euros). 
Per Tant el pressupost general que es presenta no està estabilitzat d’acord amb 
l’article 3.2 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària: 
 
De conformitat amb l’article 2 d’aquesta Llei, les entitat locals que no hagin aconseguit 

                                                                      

3 En virtut de l’ article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
4 En virtut de l’ article 165 del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 



 

 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària estaran obligades a el•laborar un Pla 
economico-financer corrector a mitjà termini. 
 
Significa que una Corporació Local sense capítol 8 o que tingui igualat els capítols 8 
d’ingressos i despeses, no podrà endeutar-se en quantia superior al deute que 
amortitza. 
 
CONCLUSIONS 
 

A. El pressupost que es pretén aprovar s’ajusta al que preveu l’article 162  i 
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

B. No s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 22 
de la llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, per 
tant  en el termini de tres mesos següents a la seva aprovació caldrà elaborar un 
pla economico-financer a mig termini, sotmès a l’aprovació del Ple. 

C. El pressupost que es vol aprovar  haurà  de ser DICTAMINAT  prèviament per la 
Junta de Govern Local abans de la seva elevació al Ple de la Corporació. 

 

Sant Vicenç de Montalt a 5 de febrer de 2009 

EL SECRETARI-INTERVENTOR 

 
 
Francesc Ortiz i Amat  
 
 

 

 


