INFORME ECONÒMIC-FINANCER
En compliment del que disposa l’article 168.1 e) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), s’emet el present informe
econòmic-financer.
Format el Projecte de Pressupost per a l’exercici 2014 per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació i
examinat detingudament el proposat, així com la documentació que constitueix l’expedient, s’informa
sobre els següents aspectes:
1. Les Bases d’Execució del Pressupost, que constitueixen l ’instrument bàsic pel seu adequat
desenvolupament, s’han confeccionat adequant les especials característiques de l’Ajuntament de
Palamós al compliment de les disposicions generals reguladores en matèria pressupostària,
bàsicament:
a) El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
b) Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria.
c) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
e) Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
f) L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, per la que
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
g) Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, por el que se aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat Pressupostaria, en la
seva aplicació a las entitats locals.
h) Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
i) Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
j) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
k) Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
l) Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel la que es desenvolupen les obligacions de
subministre d’informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
Així, aquestes Bases contenen l’adaptació de les anteriors disposicions generals en matèria
pressupostària a l’organització i circumstàncies d’aquesta Corporació, així com aquelles altres
disposicions necessàries per a la seva encertada gestió i amb les prevencions oportunes o
convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, complint-se per
tant el que preveu l’article 165.1 del TRLRHL.

2.

El Projecte de Pressupost General per a l’exercici 2014, sotmès a informe, corresponent a
l’Ajuntament de La Bisbal i al Patronat Municipal Terracotta Museu, i tant en el seu Estat d’Ingressos
com en el de Despeses, ascendeix a un total import de 10.633.700,00 euros, i per tant, no conté
dèficit inicial, donant-se compliment al que disposa l’article 165.4 del TRLRHL.
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ESTAT D'INGRESSOS

CAP. I

Impostos directes

CAP. II

Impostos indirectes

CAP. III

AJUNTAMENT

PATRONAT
T.M.

TOTAL ABANS
CONSOLIDAR

∑ DESPRÉS
ELIMINACIÓ CONSOLIDACIO

3.898.400,00

0,00

3.898.400,00

3.898.400,00

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

Taxes i altres ingressos

3.321.000,00

0,00

3.321.000,00

3.321.000,00

CAP. IV

Transferències corrents

2.904.300,00

81.500,00

2.985.800,00

CAP. V

Ingressos patrimonials

80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

CAP. VI

Alienació d'inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. VII

Transferències de capital

375.000,00

0,00

375.000,00

375.000,00

CAP. VIII

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. IX

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

10.613.700,00

81.500,00

10.695.200,00

∑ TOTALS
ESTAT DE DESPESES

CAP. I

AJUNTAMENT

PATRONAT
T.M.

TOTAL ABANS
CONSOLIDAR

61.500,00

61.500,00

2.924.300,00

10.633.700,00

∑ DESPRÉS
ELIMINACIÓ CONSOLIDACIO

CAP. II

Despeses de personal
Despeses en bens corrents i
serveis

CAP. III

Despeses financeres

195.000,00

150,00

195.150,00

CAP. IV

Tranferències corrents

631.500,00

0,00

631.500,00

CAP. VI

Inversions

671.200,00

0,00

671.200,00

671.200,00

CAP. VII

Tranferències de capital

80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

CAP. VIII

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. IX

Passius financers

970.000,00

0,00

970.000,00

970.000,00

10.613.700,00

81.500,00

10.695.200,00

∑ TOTALS

4.966.600,00

40.700,00

5.007.300,00

5.007.300,00

3.099.400,00

40.650,00

3.140.050,00

3.140.050,00
195.150,00
61.500,00

61.500,00

570.000,00

10.633.700,00

S’han incorporat a l’expedient els documents previstos en els articles 164, 165, 166 i 168 del
TRLRLH, i en la Secció primera del Capítol primer del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3. Es proposa, junt amb l’aprovació del Pressupost anual, l’aprovació de la Plantilla que comprèn tots
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, amb la seva denominació,
d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la Funció Pública, i l’article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
4. Les bases utilitzades per l’avaluació dels ingressos previstos en el pressupost per a l’exercici 2014
s’han obtingut per aplicació als tributs municipals dels tipus impositius determinats en les
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014, així com dels antecedents del rendiment dels ingressos
que reflexa el pressupost municipal a la data.
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5. Vist l’estat de despeses pel pressupost per a l’exercici 2014 format per l’ Alcaldia-Presidència, de
conformitat amb el que estableix l’article 168.1 e) del TRLRLH, i en comparació amb el cost dels
serveis prestats per l’Ajuntament durant l’exercici 2013, se’n desprèn, que amb les consignacions
pressupostàries previstes per el 2014 serà suficient per atendre el compliment de les obligacions
exigibles i les depeses de funcionament ordinari dels serveis d’aquesta Corporació, amb caràcter
general.

6. Respecte als OOAA dependents, per acord plenari de 26 de novembre de 2013 es va aprovar la
dissolució del Patronat Municipal d’Esports, únic que funciona amb pressupost propi. Alhora es va
decidir mantenir l’OOAA Terracotta Museu. En el projecte de pressupost 2014 el de l’Ajuntament
integra els crèdits per a la gestió directe del servei d’esports, així com la previsió d’ingressos del
mateix, i alhora es dota a OOAA Terracotta Museu de pressupost i plantilla propis, presentant-se
també de manera consolidada amb el de l’ Ajuntament. En relació a aquest OOAA, a criteri de qui
subscriu el present informe, s’observa que ni per l’entitat que té (81.500 euros en total), ni pels
recursos de que disposa, ni per la generació de recursos que preveu el seu pressupost d’ingressos
(els mateixos que obté l’Ajuntament gestionant directament el servei, sense preveure l’obtenció de
recursos propis) no justifiquen la creació i desenvolupament d’aquest OOAA. Alhora, s’observa que
dels recursos humans adscrits a aquest OOAA (el lloc de treball denominat conservador del museu)
impossibilitaran del tot la gestió independent de les funcions pròpies d’un ens amb personalitat
jurídica pròpia com són la seva gestió jurídica, administrativa i comptable, a banda de la gestió
pròpia del servei del Terracotta Museu. Per això, i en una anàlisi exclusivament econòmica i de
gestió del servei municipal del Terracotta Museu, l’existència d’un OOAA amb aquestes
característiques complica de manera injustificada i sense reportar cap avantatge la gestió d’aquest
servei.
7. Els recursos corrents liquidats durant l’exercici 2012, que és l’últim exercici amb liquidació aprovada,
sumen un total de 10.378.888,00 euros. En data 31 de desembre de 2013 el capital viu a llarg
termini previst d’acord amb la informació de que disposa aquesta Intervenció és de 7.459.381,32
euros, que ascendeix a 7.848.677,36 euros incloent l’ import pendent de devolució corresponent a la
bestreta de la PIE de l’exercici 2008 i 2009. El volum de les operacions de tresoreria es preveu de
0,00 euros, el que representa un rati d’endeutament del 74,61 per cent.

Deute a 31/12/2013 (estimació)
Operació 2014
Devol.PIE 08 a des.13
Devol.PIE 09 a des.13
Total deute
Recursos.ord.liquid.12 (darrera aprovada)
Rati endeutament
Rati endeutament sense import pnt.PIE

7.459.381,32
0,00
62.274,33
221.913,35
7.743.569,00
10.378.888,00
74,61%
71,87%

8. Quan a la tramitació de l’expedient, un cop aprovat inicialment el Pressupost, s’exposarà al públic,
previ anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), per un termini de 15 dies hàbils, als efectes que
els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar reclamacions davant del Ple, que les
resoldrà en l’acord definitiu d’aprovació del Pressupost. En cas de que no hi hagin reclamacions, el
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Pressupost es considerarà definitivament aprovat. Un cop aprovat definitivament, es publicarà
resumit per capítols al BOP, i se n’enviarà còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
És quant té l’honor d’informar, sotmetent-lo a qualsevol altre informe o criteri més fonamentat
jurídicament.
La Bisbal d’Empordà, a 9 de desembre de 2013
La Interventora,

Anna Puig Puigcorbé
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