
EXPEDIENT : EXPEDIENT ABSIS 2020/4308

DESCRIPCIÓ : APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR I ELS DOCUMENTS 

ANNEXES QUE L'INTEGREN PER A L'ANY 2021.

INFORME DE SECRETARIA

Vist l’expedient d’aprovació del pressupost municipal de l’exercici 2021, s’ha d’informar 
el següent:

1. La normativa aplicable es troba continguda bàsicament en :

 Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Base de Règim Local (en endavant 
LBRL)

 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic.
 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
 RD 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals Llei 39/88 (en endavant TRLRHL)
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera.
 RD 500/90, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

de la LRHL, en matèria de pressupostos
 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova  l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals.  
 Ordre HA/1781/2013, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la instrucció del 

model normal de compatibilitat local ( ICAL 2013) 
 Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària. 
  Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001 general d’estabilitat pressupostària, vigent 
en tot allò que no contradiu a la nova Llei orgànica 2/2012.

 Llei 6/2018, de 3 de juliol,, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

2. De conformitat amb allò previst a l’article 164 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, les entitats locals elaboren 
i aproven anualment un pressupost general que estarà integrat pel pressupost de la 
pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la mateixa i els estats 
de previsions de despeses i d’ingressos de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal.

3. El pressupost general contindrà, per a cadascun dels pressupostos que en ell 
s’integren, les determinacions previstes en l’article 164 a 167 del RDL 2/2004, i 
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la documentació establerta als articles  164,165,166 i  168 de la mateixa 
disposició. També cal tenir en consideració el que es preveu al RD 500/1990, de 
20 d’abril pel qual es desenvolupava l’antiga llei de Hisendes locals. 

4. Pel que fa a l’Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys, l’art 168.3 TRLRHL 
assenyala que les Societats Mercantils remetran a l’Ajuntament, abans del 15 de 
setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els 
programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent. 
Doncs bé, d’acord amb la documentació que integra l’expedient, les previsions de 
despeses i ingressos s’han remès en data posterior a l’assenyalada pel TRLRHL.

5. El pressupost General s’ha d’aprovar sense dèficit inicial.

6. El Pressupost General atendrà el compliment dels objectius d’estabilitat, de deute 
i de regla de la despesa previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i contindrà per a cada un dels 
pressupostos que en ell s’integren:

a) els estats de despeses, en els que s’inclouran amb la deguda especificació, 
els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions, i

b) els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels diferents 
recursos econòmics a liquidar durant l’exercici.

Al Pressupost General s’afegiran com annexes, els següents:

a) el de personal,
b) la plantilla orgànica,
c) les bases d’execució del pressupost,
d) la memòria d’Alcaldia explicativa del seu contingut i de les principals 

modificacions que presenti en relació al pressupost vigent,
e) les inversions a realitzar en l’exercici,
f) la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 i l’avanç, com a mínim, dels 

sis primers mesos de l’exercici 2012,
g) l’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb els 

pressupostos dels seus organismes autònoms,
h) els plans d’inversió i els seus programes de finançament que, en el seu cas, 

i per un termini de quatre anys pot formular l’Ajuntament,
i) l’informe econòmic-financer en el qual s’exposin 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, en conseqüència, 
l’anivellació efectiva del pressupost, i

j) l’informe sobre el compliment dels requisits de la Llei  d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Les Bases d’execució del pressupost són les normes que contenen l’adaptació de 
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i 
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circumstàncies de la pròpia entitat, així com aquelles altres necessàries per a la 
seva adequada gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o 
convenients per a la millor realització de les despeses i la recaptació dels recursos, 
sense que puguin modificar allò legislat per a l’administració econòmica ni 
comprendre preceptes d’ordre administratiu que requereixin legalment 
procediment i solemnitats específiques diferents d’allò previst per al pressupost.

En les Bases es regulen matèries com els nivells de vinculació jurídica dels crèdits, 
la tramitació dels expedients de les diferents modificacions pressupostàries, 
adaptades a l’organització municipal, les competències orgàniques per a les 
diferent fases de la despesa i de l’ingrés, així com normes per a l’execució del 
pressupost de despeses i d’ingressos. També s’inclouen les dietes a percebre pels 
membres electes de la Corporació per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats, i les normes tècniques d’amortització de l’immobilitzat, la 
periodificació d’ingressos i de despeses, i les normes per efectuar el seguiment de 
l’execució i de la liquidació del pressupost.

8.-De conformitat amb el que preveu l’article 75 de la llei 7/85 de 2 d’abril,  els 
membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici del seu 
càrrec quan el desenvolupin amb dedicació exclusiva, essent donats d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social. Aquestes retribucions seran incompatibles amb 
qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques i del ens, organismes o empreses d’elles dependents, així com per al 
desenvolupament d’altres activitats, tot això de conformitat amb el que preveu a la 
normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.

Els membres de les corporacions locals que desenvolupin el seu càrrec amb 
dedicació parcial, entre d’altres, per ostentar delegacions, funcions de presidència o 
vice-presidència, o desenvolupar activitats que així ho requereixin, percebran 
retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, essent igualment donats 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social en tal concepte. Aquestes 
retribucions no podran superar els límits que, en el seu cas, es fixin en les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs 
que tenen dedicació parcial i de les retribucions dels mateixos, es determinarà el 
règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les esmentades 
retribucions.

De conformitat amb el que es preveu a l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, els membres de les corporacions públiques poden compatibilitzar les 
seves activitats en el sector públic, llevat que ocupin el càrrec en règim de dedicació 
exclusiva.

En els supòsits compresos en l’article 5 citat, només es pot percebre la retribució 
corresponents a una de les dues activitats, sense perjudici de les dietes, 
indemnitzacions o assistències que corresponguin per l’altra. No obstant això, en el 
supòsit de membres electes de les corporacions locals en la situació de dedicació 
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parcial a que fa referència l’article 75.2 de la llei 7/1985, es podran percebre 
retribucions per aquesta dedicació, sempre que s’exerceixin fora de la seva jornada 
de treball a l’administració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter 
general s’estableixin. L’Administració en que presti els seus serveis un membre de 
la corporació en règim de dedicació parcial i aquesta última s’han de comunicar 
recíprocament la seva jornada en cadascuna d’elles i les retribucions que percebin, 
així com qualsevol modificació que es produeixi en elles.

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, 
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pel que fa a l'import de les dietes per assistències, no existeix inconvenient en 
assignar quantitats diferent per  l’assistència a cada òrgan col·legiat (C. de Govern, 
Ple i C. Informatives) . Pel contrari, d’acord amb la jurisprudència del T. Suprem, 
entre d’altres S. de 1 de desembre de 1995 i de 12 de febrer de 1991, no es poden 
assignar quantitats diferents,  en funció del grau de responsabilitat dels regidors 
municipals, en conseqüència  la dieta assignada ha d’ésser igual per a tots. 

En cap cas les retribucions de l’alcalde i regidors amb dedicació exclusiva o     parcial  
i les assistències que puguin rebre podran superar els límits previstos a l’article 75 
bis de la  Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de Bases de Règim Local.

L’article 75 ter de la  Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de Bases de Règim Local, 
limita el nombre màxim de membres de la corporació que poden exercir el càrrec 
amb dedicació exclusiva.

9.- Pel que fa als ingressos i despeses em remeto a l’informe de l´interventor. 

10.- Pel que fa a la plantilla de personal, de conformitat amb allò previst a la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a l’article 90 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 283 del DL 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i als articles 25 i següents del Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, correspon al Ple Corporatiu aprovar anualment mitjançant llur 
pressupost la plantilla de personal, la qual ha d’estar integrada per la relació detallada 
per cossos, escales, especialitats o altres sistemes  que incorporin competències, 
capacitats y coneixements comuns acreditats a traves d’un procés selectiu,  el 
personal laboral i eventual, indicant la seva denominació, el nombre de places que 
les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al que pertanyen. 

 De conformitat amb el que es preveu a la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al any 2018, prorrogat la incorporació de nou personal al 
sector públic, concretament als Ajuntaments, està subjecte al límit que únicament es 
pot procedir a la cobertura de les places corresponents a la taxa prevista de reposició 
d’efectius,

Això vol dir que de les vacants que es produeixin únicament es poden cobrir el 
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percentatge de la taxa de reposició d’efectius que correspongui als sectors 
corresponents.

Pel que fa a la creació de noves places, de conformitat amb el criteri mantingut pel 
Tribunal Constitucional, Sentència 88/2016, de 28 d’abril, únicament poden crear-
se noves places en el supòsits de posada en funcionament de nous serveis i sempre 
que la creació d’aquestes noves places no suposi increment del límit màxim 
d’increment global de la massa retributiva. 

En conclusió no s’ajusten a dret les modificacions de plantilla que impliquen creació 
de noves places que no corresponen a nous serveis i que suposin incrementar el límit 
global retributiu.

Tal com informa el cap de RRHH i organització : 

A fi de racionalitzar l’estructura de l’actual plantilla i potenciar la promoció interna i 
dins els límits i excepcions permesos per la normativa pressupostaria, l’equip de govern 
tenint en compte les necessitats actuals proposa les següents modificacions per a l’any 
2021:

PLANTILLA FUNCIONARIS

* Amortitzar una plaça d’Inspector de l’Escala d’Administració Especial, sots escala 
Serveis Especials, classe Policia Local, del grup A2, i nivell CD 26.

* Crear 1 plaça de Caporal de l’Escala d’Administració Especial, sots escala Serveis 
Especials, classe Policia Local, del grup C2, a efectes retributius grup C1, i nivell CD 
18.

PLANTILLA LABORALS

* Crear dues places d’auxiliar de geriatria de temporada
* Reclassificació grup AP aC2 places d’auxiliar geriatria

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL
Sense canvis respecte el 2020

En el present supòsit es preveuen una sèrie de modificacions en la plantilla i en 
relació de llocs de treball i que només son viables jurídicament sinó suposen un 
increment de la despesa i no incompleixin la limitació en l’increment de les 
retribucions del personal al servei del sector públic i de no increment de la massa 
salarial que es preveu a la LPGE anuals. En cap cas s’ajusten a dret les modificacions 
de plantilla que impliquen creació de noves places que no corresponen a nous serveis 
i que suposin incrementar el límit global retributiu. Dels càlculs efectuats en 
l’informe d’intervenció es confirma que es produeix un incompliment.

10.-Les Corporacions formaran així mateix la relació de tots els llocs de treball de la 
seva organització o altes  instruments organitzatius similars, d’acord amb la 
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normativa bàsica de l’Estat i el desenvolupament reglamentari de la Generalitat. En 
tot cas aquest instruments inclouran con a mínim les determinacions previstes a 
l’article 74 de l’Estatut Bàsic.

La plantilla i la relació de llocs de treball s’han adaptat als grups de classificació 
professional previstos  a l’Estatut Bàsic. 

De conformitat amb el que es preveu a l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic seran objecte de negociació, entre d’altres els 
instruments de planificació de recursos humans ( articles 69 a 71 de la Llei 7/2007 i 
article 90 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local)

S’emet informe independent sobre la modificació de la plantilla.

11.-Pel la interventora  s’ha informat que el pressupost de l’Ajuntament i l’EPE 
Radio Arenys, assoleixen l’objectiu  d’estabilitat pressupostària  i l’objectiu de deute. 

12.-El procediment per a l’aprovació municipal del pressupost general  i de la 
plantilla és el previst a l’article 168 i169 del RDL 2/2004 que resumidament conté 
els següents tràmits:

Informe de la CI. De Serveis Generals i Serveis Personals. 
Aprovació inicial pel Ple Corporatiu
Informació pública durant el termini de 15 dies, previ anunci en el B.O.P.
Es consideraran aprovats definitivament si durant l’esmentat termini no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple Corporatiu disposarà d’un mes per a resoldre-
les.
Aprovats definitivament  el pressupost es publicarà resumit per capítols en el B.O.P.
Del pressupost definitivament aprovat s’enviarà còpia a l’administració de l’Estat i 
a la Comunitat Autònoma de manera simultània a la remesa de l’anunci d’aprovació 
definitiva al B.O.P.
La plantilla, un cop aprovada definitivament, s’ha de publicar íntegrament en el 
termini de 30 dies hàbils, següents al de l’esmentada aprovació, en el B.O.P. i en el 
D.O.G.C., i s’ha de trametre a la vegada còpies a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Per tot l’anterior s’informa desfavorablement  la proposta per les deficiències posades de 
manifest en la plantilla de personal i increment massa salarial.

La resta de previsions d’ingressos i de despeses així com l’altre contingut del pressupost per 
a l’exercici 2020, s’ha d’estar al que ha informat l’interventor de la corporació. 

Arenys de Mar a la data de la signatura electrònica

El Secretari
Albert Mustarós Gel
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