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INFORME D'INTERVENCIÓ
RELATIU A L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL DE
L'AJUNTAMENT DE SANT BOI CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control establertes a l’article 213 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
desenvolupades al Reial Decret 424/2017, de 28 d ‘abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern
en les entitats del Sector Públic Local i en atenció a les facultats recollides a l’article 4.1.b).2º del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, emet el següent informe.

I. FONAMENTS JURÍDICS
 Els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
 Els articles 162 a 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu de 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
 Els articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè de la llei 39/88, en matèria de pressupostos (RD 500/1990) .
 L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
 La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.(LOEP)
 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que 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.
 L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local..
 Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, pel qual es despleguen les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l'ordre HAP/2015/2012.
 Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, sobre el compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.

Els articles 162 i següents del TRLRHL i l'article 18 i següents del RD 500/1990 regulen el contingut, elaboració
i aprovació del Pressupost General.
Atenent a l'anterior, un cop format el Pressupost General Municipal es presenta al Ple per a la seva
aprovació.
El Pressupost General ha d’estar integrat per:
-

Pressupost de la pròpia entitat
Els estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils el capital de les quals pertany
íntegrament a l'entitat local

El Pressupost haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial i està sotmès al compliment dels principis i objectius
establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOPSF).
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Respecte a aquest darrer requeriment, a la vista de la sessió plenària celebrada el 20 d’octubre al Congrés
dels Diputats, i com a conseqüència de l’acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre, que sol.licita
l’apreciació de l’actual situació extraordinària d’emergència i s’invoca a la consideració de l’establert a
l’article 135 de la Constitució, i en coherència amb dit mandat a la prevista a l’article 11.3 de la LOEPSF, com
a resultat i amb caràcter excepcional, queden suspesos els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic
i regla de la despesa durant els exercicis 2020 i 2021.
No queda, per tant, fixat un objectiu de compliment, tot i que el Govern ha fixat unes taxes de dèficit de
referència que se situen en el –0,1% que serviran d’orientació i guia per al 2021.
Per tant, en cas d’incompliment de l’estabilitat pressupostària no seran d’aplicació les mesures previstes a la
llei, i no s’haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer
Pel que respecta a l’objectiu de deute públic, aquesta magnitud s’haurà de mesurar en termes de volum de
deute viu i límit d’endeutament a efectes del règim d’autorizació que realitza la Direcció General de Política
Financera, assegurances i tresor de la Generalitat , com a òrgan de tutela financera al que estem sotmesos. I
al respecte s’ha pronunciat en la Nota publicada de data 6 de novembre sobre les conseqüències de la
suspensió de les regles fiscals i els seus efectes en els procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Malgrat que la suspensió de les regles fiscals implica que el seu compliment no s’ha de tenir en compte ni en
l’elaboració del pressupost ni a la liquidació corresponent als exercicis 2020 i 2021, això no suposa la
suspensió de l’aplicació de la LOPSF, i per tant, per mantenir els controls i que no es renuncia a la prudència
en la gestió financera, la Intervenció ha de continuar informant sobre l’avaluació de l’estabilitat financera en
termes de capacitat o necessitat de finançament conforme al SEC-10 i de la sostenibilidat financera en termes
de deute financer, i a tal efecte s’emet informe complementari que s’inclou a l’expedient.
En relació al seu contingut, l'expedient d'aprovació ha de contenir la següent documentació i annexos:
1.

2.
3.

Estats d'ingressos i despeses del:
a. Pressupost de l'Ajuntament
b. Societats Mercantils: CORESSA, IGUALSSOM i CLAUS, SA
Bases d'Execució del Pressupost
Annexos i documentació complementària:
a. Memòria explicativa del seu contingut i principals modificacions en relació al vigent
b. Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019 i avançament de la de l'exercici 2020 a data 30
de setembre
c. Informe econòmic- financer
d. Annex de personal de l’entitat local
e. Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
f. Annex de beneficis fiscals en tributs locals
g. Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la Generalitat en matèria de
despesa social
h. Plans i programes d’inversió i finançament per al termini de quatre anys, havent de ser
objecte de revisió anual afegint un nou exercici a les seves previsions
i. Programa anual d'actuacions, inversions i finançament de les Societats CORESSA i CLAUS,
SA
j. L'Estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament amb el de les societats mercantils
dependents
k. L'estat de previsió de moviments i situació del deute (Detall operacions de crèdit pendents
de reemborsament a 31 de desembre de 2019, les noves operacions previstes durant el
2020 i el volum d'endeutament al tancament del 2020, diferenciant entre operacions a curt
i a llarg termini, i amortitzacions previstes durant l'exercici)
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L'esmentat expedient, un cop informat per la Intervenció, haurà de ser remés al Ple per a la seva aprovació,
juntament amb la Plantilla de personal i les Bases d'Execució, per majoria simple.
L'acta d'aprovació inicial del Pressupost General s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP), quedant a disposició del públic l'expedient durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar al·legacions davant el Ple. Si transcorregut aquest període no es
presenten al·legacions, el Pressupost General s'entendrà definitivament aprovat; en cas contrari, el Ple haurà
de resoldre-les dins el termini d'un mes.
El Pressupost General definitivament aprovat serà publicat al BOP, resumit per capítols de cadascun dels
pressupostos que l'integrin, i simultàniament es remetrà còpia del mateix al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, i entrarà en vigor en
l’exercici corresponent, un cop feta la seva publicació de la forma esmentada
Si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà
automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb els crèdits inicials i tenint en compte les
consideracions i especificitats contemplades als articles 177 a 179 del TRLLRHL i al RD 500/1990.
Atenent a tot l’anteriorment exposat, i a la vista de la documentació continguda a l’expedient corresponent a
l’aprovació del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, s’ emet el següent:

II. INFORME

A. DEL PRESSUPOST .VERIFICACIÓ DE L'ANIVELLAMENT I EQUILIBRI
Des del punt de vista econòmic-financer, el Pressupost General ha estat confeccionat seguint els preceptes
legals, i la seva estructura pressupostària és la que estableix l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per
la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
D’altra banda, es verifica que els nivells de vinculació jurídica dels crèdits establerts a les Bases d’Execució del
Pressupost respecte els nivells establerts per la legislació pressupostària.

A.1) Verificació de l’anivellament i equilibri
L’Informe econòmico- financer ha d’exposar les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i les
operacions de crèdit previstes, així com la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, i d’aquí s’ha de derivar l’efectiu
anivellament del pressupost.
El Pressupost de l’Ajuntament de Sant Boi per a l'exercici 2021, es presenta sense dèficit inicial, conforme
amb el que disposa l'article 165 del TRLRHL, i tant els ingressos com les despeses ascendeixen a
88.108.057,00 euros, quantitat que respecte el pressupost inicial de l’exercici anterior representa un
increment del 5,46%.
Els ingressos corrents són suficients per a finançar les despeses corrents i les operacions financeres.
Aquestes últimes comprenen l'amortització del deute, i per tant es verifica l’equilibri i anivellament del
mateix

Ingressos

Despeses
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Operacions corrents
Operacions de capital
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
OPERACIONS FINANCERES

77.961.720,00
10.011.337,00
87.973.057,00
135.000,00

77.196.717,00
10.146.339,00
87.343.056,00
765.001,00

TOTAL PRESSUPOST

88.108.057,00

88.108.057,00

A.2) Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament

Pel que respecta als ingressos, la xifra prevista per operacions corrents ascendeix a 77.961.720,00€, un 1,08%
superior respecte la mateixa magnitud de l'exercici anterior.
Per capítols, es presenten les següents variacions:
INGRESSOS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
A. OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
B. OPERACIONS DE CAPITAL
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
C. OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST

2020

2021

Variació %

39.769.187,00
2.755.814,00
10.016.245,00
23.040.301,00
1.544.611,00
77.126.158,00

39.767.361,00
2.918.545,00
9.418.428,00
24.377.775,00
1.479.611,00
77.961.720,00

-0,00
5,91
-5,97
5,80
-4,21
1,08

677.000,00
5.604.594,00
6.281.594,00
135.000,00
0,00
135.000,00

1.218.395,00
8.792.942,00
10.011.337,00
135.000,00
0,00
135.000,00

79,97
56,89
59,38
0,00
0,00
0,00

83.542.752,00

88.108.057,00

5,46

Impostos directes i indirectes
En relació als impostos directes, es mantenen les previsions del passat exercici. Les ordenances fiscals
aprovades per l'exercici 2021 no preveuen variacions dels tipus impositius i no s’esperen variacions
significatives dels padrons.
La previsió inicial de l'IBIU és de 25.725.219 euros, que és pràcticament el mateix import de l'any 2020 i la de
l'impost sobre Bens Immobles de naturalesa Rústega manté la recaptació que es situa al voltant dels 50.000
euros.
El mateix s’espera amb l'impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) amb una previsió de 3.844.932 euros, i de
l'impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), amb una dotació de 3.850.000 euros.
La proposta de previsió presentada respecte l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
incrementa un 33%, elevat increment que es basa en el bon comportament del darrer trimestre del 2020 i en
total s'ha quantificat en 800.000 euros.
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Respecte a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), encara que la
situació del 2020 podria preveure una baixada important, de les dades d’estimacions de tancament de
l’exercici (4,2M al mes d’octubre 2020) que semblen que indiquen que es compliran les previsions, és
coherent preveure la mateixa quantitat que l'any passat, 4.436.237,00 euros.

Taxes, preus públics i altres ingressos de capítol III
D'acord amb l'informe econòmic-financer es preveu una forta caiguda de la recaptació d'algunes taxes i preus
públics, com a conseqüència de la situació socio-econòmica actual.
Alguns dels serveis més afectats són els polisportius amb una caiguda del 50%, les taxes per ocupació de la
via pública, escoles bressol, escola de música, llicències d’activitats, activitats als casals de barri, entre
d'altres. Al mateix temps hi ha taxes que no es veuen tan afectades, com per exemple guals, cartelleres
publicitàries, cementiri municipal, ocupació del sòl, subsòl i vol, recollida selectiva, etc.

Subvencions
Les subvencions corrents s'incrementen un 5,80% en el pressupost de l'exercici 2021, respecte l'any anterior.
Això és degut principalment a l'increment de la bestreta de la Participació en ingressos de l'Estat, previst al
projecte de PGE. I també al finançament de les escoles bressol d’acord amb la Disposició Addicional Trentena,
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol.
Respecte les subvencions atorgades per altres administracions, estan previstes les subvencions del Contracte
Programa, subscrit amb la Generalitat de Catalunya. El programa s'aprova de forma quadrianual i pel 2021 i
ha estat prorrogat. Hi destaca la subvenció pel Servei d'Atenció Domiciliaria, les previsions d'hores mínimes
que haurà de pagar la Generalitat de Catalunya en compliment de la Llei de Dependència (Grau III i Grau II)
tenim en compte que la Generalitat finança de mitjana el 66% de la despesa, comporta que la previsió inicial
d'ingressos és de 1.896.332 euros pel 2021.

Pel que fa a les subvencions de capital, el capítol 7 incrementa un 56,89% respecte l'any 2020. Principalment
pel co-finançament del Programa General Inversions PGI, finançat per la Diputació de Barcelona, i el
Programa d'Actuacions Territorials, finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ingressos patrimonials
El concepte d’ingressos patrimonials es deu principalment, a la previsió d’una partida de dividends i
participacions en societats mercantils dependents de 400.000 euros.

Operacions de Crèdit a llarg termini
Per a l'exercici 2021 no està prevista cap operació de prèstec a llarg termini.

A.3) Pressupost de despeses de l'Ajuntament

Pel que respecta al pressupost de despesa, les variacions respecte l'exercici 2020 són les següents:
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DESPESES

2020

2021

Variació %

1.Despeses de personal
2.Compres de béns i serveis
3.Despeses financeres
4.Transferències corrents
5.Fons de contingència

36.361.449,00
30.311.566,00
121.002,00
9.566.140,00
1.000,00

36.620.375,00
30.676.414,00
95.002,00
9.803.926,00
1.000,00

0,71
1,20
-21,49
2,49
0,00

A. OPERACIONS CORRENTS
6.Inversions reals
7.Transferències de capital

76.361.157,00
5.965.049,00
451.545,00

77.196.717,00
9.274.703,00
871.636,00

1,09
55,48
93,03

B. OPERACIONS DE CAPITAL
8.Variació actius financers
9.Variació passius financers

6.416.594,00
1,00
765.000,00

10.146.339,00
1,00
765.000,00

58,13
0,00
0,00

765.001,00

765.001,00

0,00

83.542.752,00

88.108.057,00

5,46

C. OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST

Segons consta a l’Informe econòmico- financer, els estats de despeses del present expedient contemplen els
crèdits pressupostaris amb dotació suficient per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les
despeses de funcionament dels serveis.
Despeses de Personal
Les despeses de personal per l'any 2021 són 36.620.375,00 euros i s’incrementa un 0,71% respecte a l'any
2020, increment que inclou la previssió de pujada de les retribucions del personal al servei del sector públic
del anteprojecte dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021, i la previsió de la despesa en concepte de
triennis de la plantilla municipal.

En analitzar les despeses de personal, cal tenir present que les dotacions pressupostàries venen
determinades per la Plantilla de personal i la valoració econòmica dels llocs de treball. Per tant, les
modificacions de la relació de llocs han d'estar objectivament valorades i justificades.

L’article 90.1 de la LRBRL, estableix que correspon a cada Corporació local aprovar anualment, a través del
Pressupost, la Plantilla que haurà de contenir tots els llocs de treball de l’entitat local degudament
classificats, assenyalant els que han de ser reservats a funcionaris, funcionaris d’habilitació nacional, personal
eventual i laboral i que ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia.
A tal efecte, consta l'informe de la Cap de Recursos Humans que informa i presenta dita modificació. En dit
informe manifesta que les modificacions de la Plantilla i de la RLLT s’ajusten als principis de racionalitat,
economia i eficiència en correspondència amb les capacitats autoorganitzatives de l’organització i que dit
increment respecta l’establert al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021.
En concret, l’article 18.Dos del Projecte de Llei estableix que “Dos. En el año 2021, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020.”.
Pel que fa a l’oferta pública, l’article 19.Uno del Projecte de Llei estableix que “Uno. 1. Laincorporación de
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personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, a excepción de los órganos
contemplados en el apartado Uno. e) del artículo anterior, se regulará por los criterios señalados en este
artículo y se sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 110 por cien en los sectores prioritarios y del
100 por cien en los demás sectores.”.
De l’informe abans referit es dedueix que aquest increment està previst als crèdits pressupostats.
D’altra banda, cal tenir en compte les limitacions quantitatives en els crèdits destinats a complement
específic, complement de productivitat, gratificacions i complements personals transitoris, establerta al
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
Consta a l’expedient l’informe dels Serveis Jurídics amb nota de conformitat del Secretari Municipal relatiu a
l’aprovació de la plantilla i de la RLLT per a l’any 2021.

Despeses de funcionament dels serveis
Les despeses de funcionament per a 2021 són de 30.676.414,00 euros, la qual cosa representa un increment
respecte del pressupost de 2020 del 1,20 %, un 364.848,00 euros.
L’informe econòmic financer destaca els increments corresponent a les encomanes de gestió a les empreses
CORESSA, CLAUS e IGUALSSOM en conceptes com la recollida de residus, la neteja viària, la neteja
d'equipaments i edificis Municipals, entre altres. Es remet a les memòries de les previsions presentades per
les societats.
Les actuacions de serveis més destacades són:
- SAD Dependència, per la quantitat de 3.227.231,00 euros
- Neteja Viària, per la quantitat de 3.433.874,00 euros
- Gestió i Recollida Residus, per la quantitat de 3.255.420,00 euros
- Neteja d'Edificis i Equipaments Municipals, per la quantitat de 2.863.333,00 euros
- Subministraments; Energia Elèctric, Aigua i Gas per la quantitat de 2.481.969,00 euros
És important tenir en compte la correcta dotació de crèdits per cobrir aquells contractes i serveis de prestació
obligatòria per garantir el funcionament normal dels serveis i manteniment dels equipaments.

Transferències Corrents
Les transferències corrents del Capítol 4 per a l'exercici 2021 són de 9.803.926,00 euros, la qual cosa
representa un increment respecte del pressupost de 2020 del 2,49 %, uns 237.786,00 euros.
Es tracta de transferències corrents a altres administracions públiques per serveis que presten per compte de
l'Ajuntament, les transferències de la Participació de Tributs de l’estat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
els ajuts a famílies i les subvencions a entitats.
Les actuacions més destacades son:
- Ajuts Econòmics a Famílies, per la quantitat de 1.199.415,00 euros
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- Ajuts Socials per a l'Habitatge, per la quantitat de 384.000,00 euros
- Aportacions i Subvencions a entitats de l'àmbit de Serveis Socials, per 965.759,00 euros
- Aportacions i Subvencions a entitats de l'àmbit d'Esports, per 804.887,00 euros
- Aportacions i Subvencions a entitats de l'àmbit de Cultura, per 372.502,00 euros

Inversions i transferències de capital
El projecte de pressupost preveu un Pla d’Inversions anual per import de 10.146.339€, del qual corresponen
al capítol 6 Inversions Reals un import de 9.274.703,00 euros, amb un augment del 55,48%,respecte
l’exercici anterior.
Les Transferències de Capital, Capítol 7 per a 2021 són de 871.636,00 euros.
L'annex d'Inversions que s'incorpora al pressupost detalla el conjunt de projectes d’inversió i el finançament
de les mateixes inversions. Aquestes inversions es financen principalment amb la subvenció del Programa
d'Actuacions Municipals de Millora Urbana i Social (PAMUS) i el Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial
(PACTE), de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Programa General d'Inversions de la Diputació de
Barcelona, i l'alienació d’inversions entre altres.
Les actuacions més rellevants previstes inicialment són:
-

Projecte de Reurbanització del Carrer Sant Pere per la quantitat de 1.300.000,00 euros

-

Projecte de Reurbanització del Carrer Joan Martí per la quantitat de 1.100.000,00 euros

-

Projecte del Llac del Parc de la Muntayeta per la quantitat de 1.050.000,00 euros

-

Projecte de Millora Energètica i Ambiental de l'Enllumenat Públic a Sant Boi de Llobregat, per la
quantitat de 929.173,00 euros

-

Projecte d'Integració i Millora C245 per la quantitat de 710.691,00 euros

-

Millora d'Infraestructures i espai públic, per la quantitat de 470.406,00 euros

-

Millora i reposició d'edificis i equipaments municipals, per la quantitat de 848.227,00 euros

Segons estableix l’article 166 del TRLLRHL, al pressupost general s’afegiran com annexos els “Plans i
programes d’inversió i finançament que, per al termini de quatre anys, podran formular els municipis”.[...]
“Dels plans i programes d’inversió i finançament es donarà compte, en el seu cas, al Ple de la corporació,
coincidin amb l’aprovació del pressupost, havent de ser objecte de revisió anual, afegint un nou exercici a les
seves previsions”
Consta a l’expedient el detall de projectes d’inversió amb finançament afectat iniciats a l’exercici 2020
detallant les anualitats d’aquells que tenen caràcter plurianual. No es pot considerar que aquest sigui el Pla
referit al paràgraf anterior.i es remarca la necessitat de la seva elaboració.

Despeses financeres i passius financers
Les despeses financeres, els interessos dels préstecs i altres despeses financeres per a l’any 2021,
ascendeixen a la quantitat de 95.002,00 euros, un 21,49% menys respecte el 2020.
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Les despeses per actius financers, l’amortització de capital dels préstecs, són de 765.000,00 euros, la mateixa
previsió que al 2020.

B.- DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT
Tal i com es detallava als fonaments jurídics del present informe, la tramitació de l’expedient es regula als
articles 162 i següents del TRLRHL i l'article 18 i següents del RD 500/1990 , així com el contingut de
l’expedient d’aprovació del Pressupost General,
Respecte al contingut que ha de constar a l’expedient no figuren els següents annexos: Annex de beneficis
fiscals en tributs locals , Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la Generalitat en matèria
de despesa social, Plans i programes d’inversió i finançament per al termini de quatre anys, havent de ser
objecte de revisió anual afegint un nou exercici a les seves previsions.
Tenint en compte la data prevista d’aprovació inicial, havent de ser sotmès a exposició pública i posterior
publicació, el Pressupost no entrarà en vigor abans del dia 1 de gener del 2021, motiu pel qual s’entendrà
prorrogat l’actual en els termes i limitacions establerts al TRLLRHL i RD 500/1990
En relació a la remissió a la Intervenció del pressupost per al seu informe, i d'acord amb l'article 18.4 del RD
500/1990, que s'estableix "La remissió a la Intervenció s'efectuarà de forma que el pressupost, amb tots els
seus annexos i documentació complementària, pugui ser objecte d'estudi durant un termini no inferior a deu
dies ..." , aquesta Intervenció vol fer constar que no s'ha disposat de l'esmentat termini als efectes de
l'emissió d'aquest informe.

III.CONCLUSIONS:
Atenent a les consideracions anteriorment exposades en relació a l’expedient corresponent a l’aprovació del
Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, s’emet el present informe que es sotmet a la consideració
del Ple.

Sant Boi de Llobregat,
NURIA GATELL
MARTINEZ DNI 52463435K
(SIG)

Firmado digitalmente
por NURIA GATELL
MARTINEZ - DNI
52463435K (SIG)
Fecha: 2020.12.22
23:12:03 +01'00'

La interventora
Núria Gatell Martínez
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