
 

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:  185/2009 
Departament:  ALCALDIA/HISENDA   
Data d’inici:  Desembre  2010 
Contingut: Aprovació pressupost 2011 
 
Fets 
 

Elaborat per l’Alcaldia el pressupost per l’exercici de 2011, 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 2011 
format pel Sr. Alcalde-President de l' Ajuntament, està integrat pel Pressupost únic 
de l' Entitat Local. 

 
 
 
 



 

 
 
TERCER. Ascendeix a la quantitat de 7.617.758,56 euros en l' Estat de Despeses 
del Pressupost i de 7.617.758,56 euros en l' Estat d' Ingressos del Pressupost de  
l'exercici 2011, no presentant en conseqüència dèficit inicial. 
 
 
QUART. Al Projecte de Pressupost General s’incorpora la documentació legalment 
exigible. 
 

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

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

— Estat de despeses i estat d’ ingressos. 
— Bases de execució del pressupost. 
— Liquidació del Pressupost de l’ exercici econòmic 2009, i avanç del 2010 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. 
 
 

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 és previst que doni un Resultat Pressupostari positiu. 

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

Pressupost que ascendeix a 3.410.858,69€. 
 
 També s’ ha establert una previsió  d’ inversions que es concreta en:



 

Prog.  Econ.  Descripció  Projecte de 
pressupost de 

2011 

1 5 5 6 0 9 0 0 Remoledació Pont Autopista Cami del 
Padro 

307.422,00 

1 5 5 6 0 9 0 1 Obres nova urbanització vies públiques 10.000,00 

1 5 5 6 0 9 0 2 Urbanització parcel.les Can Rams 383.192,77 

1 3 3 6 1 9 0 0 Senyalització zones blaves i verdes 30.000,00 

3 1 2 6 2 3 0 0 Adquisició material per consultoris mèdics 600,00 

1 3 2 6 2 3 0 1 Adquisició material Policia 3.500,00 

1 6 9 6 2 3 0 1 Adquisició remolc Brigada 10.000,00 

1 6 5 6 2 3 0 2 Renovació quadres enllumenat públic 30.000,00 

3 2 4 6 2 3 0 3 Adquisició instruments musicals 1.000,00 

1 6 9 6 2 3 1 6 Adquisició maquinària i eines Brigada  6.000,00 

3 4 1 6 2 3 3 8 Adquisició material esportiu 4.000,00 

9 2 0 6 2 5 0 0 Adquisició mobiliari 15.000,00 

3 3 8 6 2 5 0 1 Adquisició escenari 10.000,00 

3 2 0 6 2 5 0 6 Mobiliari Centres Educatius 15.000,00 

1 7 1 6 2 5 0 8 Adquisició mobiliari urbà per parcs públics 5.000,00 

1 7 2 6 2 5 1 3 Adquisició rètols i mobiliari platges 28.000,00 

1 6 2 6 2 5 2 2 Adquisició contenidors i accessoris 15.000,00 

9 2 0 6 2 6 0 0 Ampliació equip informàtic 12.000,00 

4 4 2 6 2 9 0 0 Adquisició mobiliari i marquesines 25.000,00 

3 1 2 6 3 2 0 0 Adequació consultoris mèdics 500,00 

3 4 2 6 3 2 0 1 Reforma col.lectors pluvials pavello 11.500,00 

3 2 0 6 3 2 0 7 Adequació centres educatius 20.000,00 

1 6 4 6 4 0 0 5 Rescat Drets Funeraris 2.000,00 

TOTALS 944.714,77 

 
 
 
 
Els ingressos previstos per  Impostos directes e indirectes de l’Estat d’Ingressos del 
Pressupost de 2011 s’han calculat prenent com referència els padrons cadastrals 
corresponents a l’ exercici 2010 i ajustant-los, si escau, amb arreglo al contingut de 
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. Tot i axó es tracta d’un pressupost encara mes restrictiu respecte 
al de l’aprovat per a 2010 

 

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 2010 i 



 

ajustats, 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 2010  es va preveure la sol.licitud de dos crèdits per un import total de 
228.219.33 € que no es varen arribar a materialitzar, si be un percentatge molt alt de 
la despesa associada si que s’ha realitzat.  

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 2011, que no 
preveu cap increment de salaris al personal depenen del l’Ajuntament. 
 

SETÈ. L’estructura del pressupost s’ha adaptat al RCL 2008\2060 de 3 de 
desembre  del MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 
 
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 2011 
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. 
 

El Tribunal de Comptes haurà d’ informar prèviament a la resolució del recurs 
quan l’ impugnació afecti o es refereixi a la anivellació 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 
6.668.450€, el que suposa una disminució  del 3,05% respecte a l’exercici 
anterior. 

• El pressupost de despeses corrents (cap 1 a 4 + 9) de l’Ajuntament és de 
6.638.043,79€, el que suposa un augment del 0,43% respecte a l’exercici 
anterior.  

• ESTALVI BRUT 30.406.21€,   
 
Operacions de crèdit previstes en el pressupost  
 

 

911 

 

01 

Ajut de Caixa Diputació d Barcelona fiançament 
inversions 2011  

150.000,00€ 

913 01 Crèdit Finançament Pla Inversions 2011  91.609,56€ 

CAPÌTOL IX TOTAL CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 241.609.56€ 

 
 
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 
Pressupostària. 
 
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  7.298.504,86 euros) i els Capítols I a VII del Pressupost 
d'Ingressos de l' exercici 2010 (que ascendeix a 7.376.149,00euros). 
  
Amb base en els càlculs detallats es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’acord amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 



 

Per tant el pressupost general que es presenta  està estabi litzat  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 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. 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  no  caldrà elaborar un pla economico-financer a mig termini 

C. L’estructura del pressupost s’ha adaptat al RCL 2008\2060 de 3 de desembre  
del MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA 

D. 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 30 de desembre  de 2010 

EL SECRETARI-INTERVENTOR 

 
 
 
 
Francesc Ortiz i Amat  


