Serveis Interns
Secretaria - Intervenció

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: Pressupost únic de la Corporació (Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i Societat
Mercantil Municipal Unipersonal de Responsabilitat Limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve
Sesrovires, S.L.U.”

Nº Registre Entitat Local 01082080

En Ricard Rosich i Palet, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, emet el
següent INFORME:
Primer. La legislació aplicable al cas es concreta en la següent normativa:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
c) Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en matèria pressupostària.
d) L’Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova l’Instrucció del model
normal de Comptabilitat Local
e) Ordre HAP 419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura del pressupostos de les Entitats Locals.
f) Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon. El projecte de pressupost únic, que s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple de la
Corporació, conté les previsions d’ingressos que es preveuen liquidar a l’exercici 2015, així com,
els crèdits pressupostaris, obligacions, necessaris i adequats per atendre les despeses que amb
caràcter obligatori té contretes l’Ajuntament i la societat mercantil municipal.
Tercer. El pressupost únic de la Corporació Municipal presenta equilibri pressupostari en el seus
crèdits inicials.
A més, com notes significatives del pressupost únic de la Corporació de l’exercici 2015 que es
presenta a aprovació es destaca el següent:
Capítol I – Despeses de personal; els crèdit inicials que es preveuen a l’exercici 2015 presenten
un increment respecte als crèdit totals de l’exercici 2014, valorat en un 2,3976 %, 116.933,08 €.
Aquest increment correspon a grans trets al següent:
• 25% de la paga extraordinària de l’exercici 2012, obligació que ve determinada pel projecte
de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2015.
• Reconeixement de dos llocs de treball que durant l’exercici 2014 varen estar en situació
excepcional a la plantilla de personal.
• Obligacions per anys de servei en aquest ens municipal.
Capítol II – Despeses corrents en béns i serveis; aquest capítol del pressupost de despeses,
també, presenta un increment, valorat econòmicament en 80.597,61 €, 1.9507 %, respecte a als
crèdits totals de l’exercici 2014, que es justifica en el manteniment de les competències pròpies i
delegades que ha assumit l’administració municipal.
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Capítol III i IX – Despeses financeres i Passius financers; la càrrega financera de l’exercici es situa
en el seus crèdits inicials en el 15,82%, presentant un increment del 0,20% respecte als crèdits
totals de l’exercici 2014. L’increment que ha experiment la càrrega financera al present exercici,
igual que a l’exercici 2014, ve donat pel retorn al FFPP del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, així com l’amortització dels crèdits formalitzats amb els entitats
bancàries.
Respecte als grups econòmics que presenta el pressupost de l’Ajuntament val a dir el següent:
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1. Els ingressos que es preveuen liquidar a l’exercici 2015 recollits als grups econòmics,
operacions corrents, s’eleven a 11.651.015,02 €; aquest futurs ingressos són els que
donaran cobertura a l’obligació que es reconegui en el grups econòmics, operacions no
financeres (corrents i de capital) i operacions financeres. Per tant, el pressupost municipal
preveu equilibri pressupostari a nivell estructural.
2. En quant, a l’increment i/o decrement en termes consolidats del pressupost únic de la
Corporació Municipal per a l’exercici 2015 respecte a l’exercici 2014, en els seus crèdits
totals, ha experimentat un increment de 178.517,03 €, 1,55 %. Per tant es compleix amb
l’establer a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Quart. La documentació que s’acompanya a l’expressió xifrada del pressupost únic, s’estima
adequada, suficient i acord amb el que determinen els articles 165 i 166 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè. Es dóna compliment a l’article 165.1.a i 165.1.b. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals segons les normes establertes a
la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Sisè. Es donarà compliment a l’article 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera per garantir l’eficiència i eficàcia de la utilització dels
recursos públics i l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Setè. Per a l’aprovació inicial del pressupost únic pel Ple de l’Ajuntament, és necessari el quòrum
de la majoria simple, una vegada aprovat inicialment es farà exposició pública al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un termini de 15
dies hàbils als efectes de que els interessats puguin examinar-los i presentar reclamacions.
El pressupost únic es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, i en cas
contrari, el Ple disposarà d’un mes per la seva resolució. Definitivament aprovat es remetrà còpia
a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, així com publicació resumida per capítols i
de la plantilla de personal, del Pressupost Únic, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El Secretari – Interventor,
Sant Esteve Sesrovires, 13 d’octubre de 2014
Firmado por: CPISR-1 C Ricard
Rosich i Palet
Fecha y hora: 13.10.2014
16:45:05
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