PROVIDÈNCIA DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia en compliment del que disposa l’article article 168.4 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, ha d’elaborar el pressupost general de l’entitat local, en el qual
s’integra el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms que en
depenen i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, el
capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.
El pressupost general contindrà per a cadascun del que l’integren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estat d’ingressos i despeses.
Bases d’execució del pressupost.
Annex d’inversions.
Informe econòmic i financer.
Memòria explicativa del pressupost.
Annex de personal.
Estat de consolidació del pressupost de la mateixa entitat amb el de tots els
pressupostos i estat de previsió dels seus organisme autònoms i societats
mercantils.
Estat del deute.
Liquidació del pressupost de l’últim exercici.
Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
Annex de convenis despesa social Generalitat.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, (d’ara en endavant
TRLRHL) correspon a les entitats locals elaborar i aprovar anualment un pressupost
general en què s’integraran el de la pròpia entitat, el dels organismes autònoms que en
depenguin i els estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils
amb capital social íntegrament públic.
De conformitat amb l’article 162 del TRLRHL, el pressupost general de l’ens local
constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica del conjunt d’obligacions de l’ens i
els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici
corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats
mercantils amb capital social íntegrament públic.
L’article 168 del TRLRHL atribueix la competència per elaborar el pressupost de l’ens
local al seu president.
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L’apartat 2n. i 3r. del mateix article 168, disposa que els organismes autònoms i les
societats mercantils han de trametre respectivament, abans del 15 de setembre de
cada any, el seu pressupost i la seva previsió de despeses i ingressos, així com els
programes anuals d’actuació, inversions i finançament.
És sobre la base del pressupost de l’ens, dels seus organismes autònoms i de la
previsió d’ingressos i despeses de les seves societats mercantils, que el president de
l’ens local elaborarà el pressupost general i el trametrà, amb l’informe de la Intervenció
i amb els annexos i documentació complementària a què fa referència l’article 166 del
TRLRHL al Ple de la corporació abans del 15 d’octubre per a la seva aprovació,
esmena o devolució.
L’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix que la Corporació haurà d’aprovar el “sostre” o límit
de despesa no financera, en el que els pressupostos anuals s’hauran d’ajustar.
Aquesta aprovació s’ha d’efectuar amb caràcter previ a l’elaboració del pressupost,
havent de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa, i servir de topall per a l’elaboració i aprovació dels pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Elaborar el pressupost de l’ens local per al exercici 2021.
2. Requerir a les societats mercantils amb capital social íntegrament públic perquè
trametin, abans del 15 de setembre, el seu pressupost i la seva previsió d’ingressos i
despeses.
3. Elaborar, sobre la base del pressupost de l’ens local i de la previsió d’ingressos i
despeses de les societats mercantils, el pressupost general de l’ens local, el qual s’ha
de trametre, abans del 15 d’octubre, juntament amb l’informe de la Intervenció i amb la
documentació a què fa referència l’article 166 del TRLRHL, al Ple de la corporació per
a la seva aprovació, si escau.
4. Aprovar el sostre de despesa no financera tal com estableix l’article 30 de la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Rubí, 21 d’octubre de 2020

L’alcaldessa,

Ana María Martínez Martínez.
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