Antonio Moreno Baza, COM A SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE
MAR,
CERTIFICO: Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari que va
tenir lloc el 30 de desembre de 2021, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i els

documents annexes que l’integren per a l’any 2022 (PRP2021/1019)
Identificació de l'Expedient
Vist el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a l’exercici 2022,
integrat pel del propi Ajuntament i el de l’Entitat Pública Empresarial Local Ràdio Arenys
(EPEL), confeccionat per la Presidència i que conté, de conformitat amb l’article 165 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 (TRLRHL) la previsió de l’estat d’ingressos i de despeses.
Atès que el pressupost de l’Ajuntament i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de l’EPEL
han estat consolidats d’acord amb les normes establertes en els articles 115 a 118 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei
39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (RD 500/90).
De conformitat amb els articles 165, 166 i 168 del TRLRHL obren a l’expedient els documents i
informes necessaris per la seva aprovació.
Tanmateix, s’eleva a aprovació, tal i com estableixen els articles 90.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i 126 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de les Disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local (TRRL) la plantilla de personal, que compren la totalitat dels llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual d’aquesta Corporació. L’aprovació
inicial de la plantilla de l’Ajuntament per a l’exercici 2022 ha estat informada pel Cap de
Recursos humans i Organització.
Atès que el Congrés dels Diputats en sessió de 20 d’octubre de 2020 va aprovar la suspensió de
l’aplicació de les regles fiscals respecte als objectius d’estabilitat, de deute públic i de límit de la
despesa pels exercicis 2020 i 2021, atenent a la situació d’emergència extraordinària als efectes
previstos a l’article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. El Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021 va acordar el manteniment de la
suspensió de les regles fiscals per l’exercici 2022.
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L’expedient ha estat informat per la Intervenció i la Secretària municipal mitjançant informe
conjunt número 706/2021, amb l’informe número 705/2021 s’ha informat per la Intervenció
municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF) i que d’acord amb l’assenyalat al paràgraf anterior es limita a quantificar
les magnituds dels regles fiscals a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2022 sense emetre
cap valoració de compliment o incompliment de les mateixes per no ser d’aplicació.

Es proposa al Ple, com a òrgan competent d’acord amb l’article 22.2.e) de la LRBRL i 168.4 del
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Vist l’informe d’intervenció número 704/2021 sobre l’increment de la massa salarial.
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TRLRHL, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’any 2022 de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, integrat pel del propi Ajuntament i el de l’EPEL Ràdio Arenys, així com els
documents annexes que l’integren, per un import total consolidat de 23.276.277,59 €
d’ingressos i de 23.274.435,18 € de despeses d’acord amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL DENOMINACIÓ

1
2
3
4
5

6
7
8
9

DESPESES
DESPESES DE
PERSONAL
DESPESES
CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
FONS DE
CONTINGÈNCIA I
ALTRES
IMPREVISTOS
INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
ACTIUS
FINANCERS
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
PRESSUPOST

CAPÍTOL DENOMINACIÓ

1
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2
3
4
5
6
7

INGRESSOS
IMPOSTOS
DIRECTES
IMPOSTOS
INDIRECTES
TAXES, PREUS
PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS
ALIENACIÓ
INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES

AJUNTAMENT
ARENYS DE
MAR

EPE
RÀDIO
ARENYS

OP.INTERNES

TOTAL

8.674.441,93 245.073,38

8.919.515,31

7.539.573,59

7.597.773,59

57.950,00

58.200,00
384,21

1.289.719,98

58.334,21
-249.000,00

0,00

5.159.727,09

1.040.719,98
0,00

6.000,00

64.765,00

5.165.727,09
-6.000,00

58.765,00

30.000,00

30.000,00

403.600,00

403.600,00

23.219.777,59 309.657,59

AJUNTAMENT
ARENYS DE
MAR

EPE
RÀDIO
ARENYS

-255.000,00

23.274.435,18

OP.INTERNES

TOTAL

7.995.965,00

7.995.965,00

350.000,00

350.000,00

5.191.100,00

55.000,00

4.514.219,00 249.000,00
236.305,00

1.500,00

521.542,14

6.000,00

5.246.100,00
-249.000,00

237.805,00

-6.000,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

dea44c71349f4a209f592f2469ac57e1001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

4.514.219,00

521.542,14

8
9

DE CAPITAL
ACTIUS
FINANCERS
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
PRESSUPOST

30.000,00

30.000,00

4.380.646,45

4.380.646,45

23.219.777,59 311.500,00

-255.000,00

23.276.277,59

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del pressupost general.
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i de
l’EPEL Ràdio Arenys, per a l’any 2022.
QUART.- Donar-se per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (límit d’endeutament), emès per la
Intervenció municipal, als efectes previstos a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i al
web municipal, als efectes d’informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils per tal de
que els interessats pugin examinar-los i presentar les al·legacions que estimin oportunes. En el
cas de no presentar-se al·legacions o reclamacions, tal i com preveu l’article 169.1 del
TRLRHL, s’entendrà definitivament aprovat i procedirà la publicació del resum per capítols al
BOP i la remissió de còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a la
vista dels articles 169.3 i 169.4 del citat text normatiu.”

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb l’advertència de l’article 206 del
Reglament de règim jurídic, organització i funcionament de les entitats locals.
El secretari, a data de signatura electrònica.
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Vist i plau
L’alcaldessa
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