INFORME D'INTERVENCIÓ
Assumpte : “Expedient d’aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2018”

Primer. Antecedents de fet
D'acord amb l'article 168.4 del RDL 2/2004, de 9 de març, del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l'Interventor d'aquesta Corporació emet el següent informe en relació al
Projecte de Pressupost General Consolidat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'exercici
del 2018.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar està format pels pressupostos del
propi Ajuntament i pel pressupost de l’empresa Malgrat Turisme, SL. Aquestes dues entitats
conformen la totalitat del Sector públic de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Segon. Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, en
els seus articles del 162 al 171 regula el contingut i l'aprovació dels pressupostos dels ens locals.
Reial Decret 500/1990 dels articles 18 a 23.
Ordre EHA/3565/2009, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
RD 463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’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.
Ordre HAP/2105/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions d’informació previstes a la LOEPSF.
Orde EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública (BOE
28/04/2010).
Ordre HAP/419/2015, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la
qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, model normal, de la Instrucció de comptabilitat per l’administració
local a partir de l’1 de gener de 2016
Ordre Ministerial HAP / 2082/2015, de 7 de novembre, Per La qual es Modifica l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1
d'octubre, Per La qual es desenvolupen les obligacions de similars subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Tercer. Els pressupostos de l’Ajuntament
que es presenten a l’aprovació apareixen
formalment equilibrats. Amb el següent resum per capítols
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total ingressos

Ajuntament
8.828.000,00
250.000,00
4.469.275,00
4.615.350,00
138.000,00
400,00
851.000,00
36.000,00
1.020.000,00
20.208.025,00

Capítol

Descripció

Ajuntament

Despeses de personal

1
2
3
4
6
7
8

Depeses corrents en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers

8.223.550,00
7.610.500,00
89.000,00
432.375,00
2.781.600,00
36.000,00

9

Passius financers

1.035.000,00

Total despeses

20.208.025,00

L’estructura del pressupost es troba recollida a l’Ordre EHA/3565/2009, de 3 de desembre, per la
qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre Ordre
HAP/419/2015, de 14 de març,

Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
a) Orgànica - Distingint : Grup orgànic i àrea.
b) Programes – Àrea de despesa, Política de despesa, Grup de programes i Programa.
c) Econòmica - Distingint: Capítol, Article, Concepte, i Subconcepte.
Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Orgànica, Capítol, Article,
Concepte i Subconcepte.
Quant a la classificació orgànica és creen dos noves àrees la 15 Participació i Comunicació
ciutadana i la 31 Patrimoni Arxiu i Publicacions
Tercer. Atès que l’empresa Malgrat Turisme, SL té un capital social que pertany íntegrament a
l’Ajuntament, a presentat les previsions de despeses i ingressos, d’acord amb el que disposa
l’article 164.1 del RDL 2/2004, així com el programa anual d’inversions, d’acord amb el que
disposa l’article 166.1.b) de l’esmentat RDL 2/2004. Analitzada la documentació, que figura en
l’expedient se’n desprenen les següents dades :
Previsió d'ingressos
70 VENDES DE SERVEIS
Prestació de serveis
74 SUBVENCIONS
Subvenció de l'Ajuntament de Malgrat de Mar
Subvenció de la Diputació de Barcelona
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ
Altres ingressos
TOTAL

-

32.300,00
32.300,00
-

100,0%

100,0%
0,0%
-

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

32.300,00

100,0%

13.300,00

41,2%

14.000,00
5.000,00
-

43,3%
15,5%
0,0%

32.300,00

100,0%

32.300,00

100,0%

13.300,00

41,2%

19.000,00

58,8%

32.300,00

100,0%

Previsió de despeses
62 SERVEIS EXTERNS
Serveis professionals, subministres i externs
64 DESPESES DE PERSONAL
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials
TOTAL

De la documentació analitzada se’n desprèn que no hi ha inversions de capital previstes.
Quart. Per a efectuar la consolidació del pressupost de l’Ajuntament amb l’empresa Malgrat
Turisme SL s’ha efectuat l’eliminació de les transferències internes, és a dir l’eliminació de
l’aportació de trenta-dos mil tres-cents euros, (32.300,00 €), que efectua l’Ajuntament a
l’empresa. Quedant l’estat de consolidació dels pressupostos de la següent manera :

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total ingressos

Capítol

Ajuntament
8.828.000,00
250.000,00
4.469.275,00
4.615.350,00
138.000,00
400,00
851.000,00
36.000,00
1.020.000,00
20.208.025,00

Descripció

Despeses de personal

Ajuntament

1
2
3
4
6
7
8

Depeses corrents en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers

8.223.550,00
7.610.500,00
89.000,00
432.375,00
2.781.600,00
36.000,00

9

Passius financers

1.035.000,00

Total despeses

20.208.025,00

Malgrat Turisme
SL

32.300,00

-

32.300,00

Pressupost
consolidat
8.828.000,00
250.000,00
4.469.275,00
4.615.350,00
138.000,00
400,00
851.000,00
36.000,00
1.020.000,00

32.300,00

-

32.300,00

20.208.025,00

Eliminacions

Malgrat Turisme
SL
19.000,00
13.300,00

Eliminacions

-

32.300,00

Pressupost
consolidat
8.242.550,00
7.623.800,00
89.000,00
400.075,00
2.781.600,00
36.000,00
1.035.000,00

32.300,00

-

32.300,00

20.208.025,00

Cinquè. Pel que fa a la documentació i el seu contingut com a l’estructura dels estats
d’ingressos i despeses, s’ajusten a allò que preveuen els articles 164 a 168 del RDL 2/2004 i al
que disposa el capítol primer del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.
D'acord amb la normativa esmentada el projecte de pressupost pel 2018 conté la següent
documentació :
1. Pressupost General de l'Ajuntament, amb els estats detallats de les despeses i dels
ingressos.
2. Memòria de l'Alcaldia.
3. Annex de personal.
4. Informe econòmic financer.
5. Bases d'Execució del Pressupost.
6. Pla d'inversions i finançament previst.
7. Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels beneficis
fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat local.
8. Estats de previsió de la societat Malgrat Turisme, SL.
a. Compte de pèrdues i guanys
b. Pressupost de capital

Sisè. Pressupost de despeses
Quant a l’estat de despeses, en principi les obligatòries queden cobertes d’acord amb els
contractes vigents a inici de l’exercici. Quant a la resta de despeses, a criteri del sotasignat, és
manifesta la suficiència dels crèdits pressupostats de despeses, per atendre les obligacions de
la corporació
1. Despeses de personal
Pel que fa referència al capítol I de despeses, remuneracions de personal, s’ha consignat
l’increment retributiu de l’1% aprovat per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l’any 2017. Així mateix s’ha previst que s’aprovi un increment per a
l’exercici 2018 de l’1,5%Les despeses consignades resumides a nivell d’article són :
2018

2017

10 - Òrgans de govern i personal directiu.
11 - Personal eventual.
12 - Personal Funcionari.
13 - Personal Laboral.
14 - Altre personal.
15 - Incentius al rendiment
16 - Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador

215.800,00
3.366.625,00
2.447.150,00
143.400,00
269.300,00
1.800.275,00

283.750,00
3.307.575,00
2.397.738,03
265.700,00
1.779.407,92

Despeses de personal

8.242.550,00

8.034.170,95

%
18/17
-23,9%
1,8%
2,1%
1,4%
1,2%
2,6%

El pressupost inicial de l’Ajuntament de Malgrat de Mar no compleix amb els límits màxims
establerts en relació amb les retribucions en concepte del complement específic que fixa
l'article 7 del RD 861/1986 que regula les retribucions als funcionaris d'Administració Local,
resulta el següent quadrant:

120
12100
12101
12103
12104
12105
150
151

Retribucions bàsiques funcionaris
Complement de destinació
Complement específic
Altres complements funcionaris
Complements personals transitoris
Complement per IT funcionaris
Productivitat funcionaris
Gratificacions funcionaris

Massa salarial funcionaris
120
12100

Retribucions bàsiques funcionaris
Complement de destinació

a) Base article 7 RD 861/1987

-

2018

2017

1.222.675,00
537.175,00
1.578.175,00
12.625,00
4.575,00
1.400,00
65.350,00
198.275,00

1.180.375,00
527.950,00
1.580.725,00
12.450,00
4.675,00
1.400,00
61.975,00
196.425,00

3,6%
1,7%
-0,2%
1,4%
-2,1%
0,0%
5,4%
0,9%

3.620.250,00

3.565.975,00

1,5%

1.180.375,00
527.950,00

3,6%
1,7%

1.857.650,00

0,1%

1.222.675,00
537.175,00
1.860.400,00

-

%

Límit
(b)
Complement específic
Productivitat funcionaris
Gratificacions funcionaris

Despesa màxima Despesa prevista
c= (a * b)
(d)
75%
30%
10%

1.395.300,00
558.120,00
186.040,00

1.578.175,00
65.350,00
12.625,00

%
(d / a)

Diferències
(c - d)

Compliment

85% - 182.875,00
4%
492.770,00
1%
173.415,00

No compleix
Compleix
Compleix

De conformitat amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, la massa salarial del
personal laboral queda quantificada en
2018
13000
13001
13002
13004
13005
13100
13101
13102
13105
14300

Retribucions bàsiques personal laboral
Gratificacions personal laboral
Altres remuneracions personal laboral
Complements personals transitoris laborals
Altre complements
Retribucions personal laboral temporal
Gratificacions personal laboral temporal
Altres retribucions personal laboral temporal
Altre complements personal temporal
Altres personal atípic

Massa salarial personal laboral

2017

%

776.178,27
120.275,00
1.018.121,73
2.825,00
2.000,00
269.850,00
4.325,00
252.375,00
1.200,00

792.126,16
113.725,00
979.761,87
2.825,00
1.800,00
257.750,00
4.100,00
244.450,00
1.200,00
-

-2,01%
5,76%
3,92%
0,00%
11,11%
4,69%
5,49%
3,24%
0,00%
0,00%

2.447.150,00

2.397.738,03

2,06%

2. Compra de béns corrents i serveis.
En aquest capítol hi ha un increment de despesa del 3.6%, respecte al pressupost de l’exercici
2017. En principi es considera que totes les despeses obligatòries recollides en el capítol tenen
consignació suficient per a tot l’exercici.
2018

2017

20 - Arrendaments i cànons.
21 - Reparacions, manteniment i conservació.
22 - Material, subministraments i altres.
23 - Indemnitzacions per raó del servei.
24 - Despeses de publicacions.
25 - Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.
26 - Treballs realitzats per institucions sense fins de lucre.
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades.

262.600,00
566.525,00
5.660.775,00
78.300,00
1.055.600,00
-

273.900,00
583.550,00
5.432.100,00
53.600,00
1.017.400,00
-

Despeses corrents en béns i serveis

7.623.800,00

7.360.550,00

%
18/17
-4,1%
-2,9%
4,2%
46,1%
3,8%

3,6%

3. Deute públic.
Quant, als capítols III i IX, relatius a les despeses financeres i les variacions de passius
financers, em remeto a l’annex en el qual s’analitza la càrrega financera del qual se’n desprèn
que es compleixen les ràtios previstes en l’article 53 del RDL 2/2004.
2018

2017

30 - De deute públic en euros.
31 - De préstecs i altres operacions financeres en euros.
32 - De deute públic en moneda diferent de l'euro.
33 - De prést. i altres operac.financ. en moneda diferent d'euro.
34 - De dipòsits, fiances i altres.
35 - Interessos de demora i altres despeses financeres.

80.000,00
3.000,00
6.000,00

95.000,00
3.000,00
6.000,00

Despeses financeres

89.000,00

104.000,00

%
18/17
-15,8%
0,0%
0,0%
-14,4%

4. Transferències corrents
En aquest capítol la principal variació respecte a l’exercici 2017, es la reducció de l’aportació a
l’empresa Malgrat Turisme SL, atès que està prevista la seva dissolució en el primer trimestre
de l’exercici 2018.

2018

2017

40 - A l'Administració General de l'Entitat Local.
41 - A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.
42 - A l'Administració de l'Estat.
43 - A la Seguretat Social.
44 - A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local.
45 - A Comunitats Autònomes.
46 - A Entitats Locals.
47 - A Empreses privades.
48 - A famílies i institucions sense fins de lucre.
49 - A l'exterior.

32.300,00
64.950,00
100,00
335.025,00
-

254.000,00
64.050,00
100,00
378.175,00
-

Transferències corrents

432.375,00

696.325,00

%
18/17

-87,3%
1,4%
0,0%
-11,4%
-37,9%

5. Inversions reals
Es preveuen inversions per un import total de 2.781.600 euros, les principals variacions
respecte a l’exercici 2017 són :
2018

2017

60 - Inversió nova en infrastructures i béns dest. a l'ús general
61 - Invers. de reposició de infrast. i béns dest. a l'ús general
62 - Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei
63 - Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels serveis
64 - Despeses en inversions de caràcter immaterial.
65 - Inversions gestionades per a altres ens públics.
68 - Despeses en inversions de béns patrimonials.
69 - Inversions en béns comunals.

1.300.000,00
1.156.600,00
10.000,00
265.000,00
50.000,00
-

2.605.400,00
100.000,00
323.000,00
310.000,00
102.000,00
-

Inversions reals

2.781.600,00

3.440.400,00

%
18/17
-50,1%
-100,0%
258,1%
-96,8%
159,8%

-19,1%

Cal remarcar que determinades aplicacions pressupostàries d’aquest capítol es financen amb :
Ajut de Caixa de la Diputació de Barcelona : 175.000,00 euros.
Un préstec a concertar per un import de euros : 845.000 euros.
Amb una subvenció de la Diputació per un import total de 805.000 euros.
En conseqüència la utilització de les corresponents consignacions haurà de quedar
condicionada a la concertació dels préstecs i a la obtenció de la subvenció.
Setè. Pressupost d’ingressos.
En general els ingressos estimats per a l’exercici 2018 s’han avaluat amb criteris de màxima
prudència, en la majoria dels casos les previsions inicials estan per sota dels drets reconeguts
nets en els darrers exercicis.
Quant a les previsions d’ingressos, considero que, queden suficientment justificats, d’acord
amb l’informe d’avaluació d’ingressos que figura en l’expedient.

1. Impostos directes.
Les previsions d’ingressos per impostos directes, s’han efectuat amb criteris de prudència, així,
les consignacions pressupostades s’han calculat en base a estimacions de recaptació liquida
per a tots i cadascun dels impostos, aplicant les OOAF previstes per a l’exercici 2018.
Pel que fa referència a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana,
s’incrementa la previsió atesa l’evolució dels darrers exercicis. Així mateix s’incrementen les
previsions en l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i urbana, la resta d’impostos
directes es mantenen amb les mateixes previsions que en l’exercici 2017.

Descripció

Previsió 2018

Previsió inicial
2017

IBI rústica

28.000,00

23.000,00

IBI urbana

%
2018/2017

21,7%

6.575.000,00

6.550.000,00

0,4%

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

875.000,00

875.000,00

0,0%

Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana

800.000,00

700.000,00

14,3%

Impost sobre Activitats Econòmiques

550.000,00

550.000,00

0,0%

8.828.000,00

8.698.000,00

1,5%

250.000,00

200.000,00

25,0%

IMPOSTOS DIRECTES
Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Drets
reconeguts 2017
Ingressos
líquids 2017
(*)
30.648,00
26.815,71
6.871.166,38
6.607.225,91
964.406,20
852.410,47
1.018.494,71
838.444,44
552.025,56

%
18/17
%
Recap.
-8,6%
87,5%
-4,3%
96,2%
-9,3%
88,4%
-21,5%
82,3%
-0,4%
97,2%
-6,5%
93,9%
-45,7%
100,4%

536.770,62
9.436.740,85
8.861.667,15
460.472,04
462.196,22

Drets
reconeguts 2016
Ingressos
líquids 2016
(*)
29.515,62
26.939,23
6.356.616,87
6.156.317,05
938.063,81
873.579,58
878.886,71
807.475,85
500.019,22

%
18/16
%
Recap.
-5,1%
91,3%
3,4%
96,8%
-6,7%
93,1%
-9,0%
91,9%
10,0%

504.189,78

101%

8.703.102,23
8.368.501,49
281.588,06
285.004,41

1,4%
96,2%
-11,2%

101%

2. Impostos indirectes.
S’incrementa la previsió d’ingressos, vista l’evolució de les sol·licituds de llicències d’obres dels
darrers exercicis.

Descripció

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Previsió 2018

250.000,00

Previsió inicial
2017

%
2018/2017

200.000,00

25,0%

Drets
reconeguts 2017
Ingressos
líquids 2017
(*)
460.472,04
462.196,22

%
18/17
%
Recap.
-45,7%
100,4%

Drets
reconeguts 2016
Ingressos
líquids 2016
(*)
281.588,06
285.004,41

%
18/16
%
Recap.
-11,2%

101%

3. Taxes i altres ingressos :
A nivell global en aquest capítol es pressuposta amb un increment del 2.5% , respecte a les
previsions inicials del 2017, descomptant les contribucions especials previstes en aquell
exercici. als drets reconeguts a la data, no obstant cal tenir en compte que en l’exercici 2018 es
preveuen ingressos per contribucions especials per un import de 600.000 euros.

30
32
33
34
35
36
38
39

Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.
Taxes per la realització d'activitats de competència local
Taxes per utilitz. privat. o l'aprofit. especial dom.púb loc
Preus públics.
Contribucions especials.
Vendes.
Reintegraments d'operacions corrents.
Altres ingressos.

Taxes, preus públics i altres ingressos

2018

Previsions inicials
2017

2.109.500,00
253.500,00
741.350,00
224.500,00
100.500,00
25.000,00
1.014.925,00
4.469.275,00

Drets reconeguts nets
2017

2016

2.097.000,00
251.000,00
723.850,00
208.700,00
600.000,00
89.500,00
25.000,00
987.025,00

2.136.484,59
246.823,11
695.708,71
220.002,04

%
18/16
0,6%
1,0%
2,4%
7,6%
-100,0%
12,3%
0,0%
2,8%

%
18/17
-1,3%
2,7%
6,6%
2,0%

%
18/16
-0,7%
-8,8%
1,2%
5,5%

82.642,52
54.858,65
1.345.200,20

2.123.548,90
278.080,64
732.786,31
212.892,58
98.546,04
25.913,35
1.425.746,48

21,6%
-54,4%
-24,6%

2,0%
-3,5%
-28,8%

4.982.075,00

4.781.719,82

4.897.514,30

-10,3%

-6,5%

-8,7%

4. Transferències corrents.
Quant a la Participació en els Ingressos de l’Estat, (PIE) és preveuen un ingressos similars al
que es preveu ingressar en l’exercici 2017.
Quant a les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya, atesa la seva situació
financera, les previsions d’ingressos són similars a les dels darrers exercicis.

42
45
46
47

De l'Administració de l'Estat.
De Comunitats Autònomes.
D'Entitats Locals.
D'empreses privades.

Drets reconeguts nets

2018

Previsions inicials
2017

2017

2016

3.507.275,00
343.750,00
762.925,00
1.400,00

3.432.250,00
377.425,00
582.700,00
2.100,00

3.580.613,65
690.118,22
1.127.363,20
1.400,00

4.615.350,00

4.394.475,00

5.399.495,07

3.517.342,11
749.196,44
963.023,25
1.600,00

%
18/16
2,2%
-8,9%
30,9%
-33,3%

%
18/17
-2,0%
-50,2%
-32,3%
0,0%

%
18/16
-0,3%
-54,1%
-20,8%
-12,5%

5.231.161,80

5,0%

-14,5%

-11,8%

5. Ingressos patrimonials
Es preveu una reducció dels ingressos, en concepte d’interessos.
2018
50
51
52
53
54
55
59

Interessos de títols i valors.
Interessos de bestretes i préstecs concedits.
Interessos de dipòsits.
Dividends i participació beneficis.
Rendes de béns immobles.
Productes de concessions i aprofitaments especials.
Altres ingressos patrimonials.

Drets reconeguts nets

Previsions inicials
2017

2017

1.500,00
100,00
136.400,00
-

5.000,00
115.000,00
-

141.511,28
-

138.000,00

120.000,00

143.496,86

1.985,58

2016
4.566,81
167.530,37
172.097,18

%
18/16

%
18/17

%
18/16

-70,0%

-24,5%

-67,2%

18,6%

-3,6%

-18,6%

15,0%

-3,8%

-19,8%

6. Transferències de capital
Es preveuen subvencions per un import de 942.250 euros corresponents a :
Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell 46.000,00.
Diputació subvenció espai polivalent 805.000,00.
7. Variació de passius financers
Es preveu un Ajut de Caixa de la Diputació de Barcelona per un import de 175.000 euros i un
préstec a llarg termini per un import de 845.000 euros a concertar amb una entitat de crèdit,
per tal de finançar les obres d’urbanització de l’avinguda Mediterrània.
Pel que fa referència a l'endeutament previst en el pressupost d’ingressos, em remeto a
l’informe que s’ha fet específicament per aquest tema, “annex de càrrega financera”.
Vuitè.
Pel que s’ha exposat en els punts anteriors és conclou que :
a) Els ingressos han estat calculats de forma prudent
b) Figuren consignades totes les despeses exigibles.

Novè. Compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària.
En informe annex s’analitza el compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/20012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Desè. L’aprovació del Pressupost, d’acord amb el que preveu l’article 168 del RDL 2/2004, es
competència del Ple.
D’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985 requereix el vot favorable de la majoria
simple dels membres de la Corporació.
Onzè. D’acord amb el que preveu l’article 169, de l'esmentat RDL 2/2004, l’acord d’aprovació
inicial haurà d’exposar-se al públic durant quinze dies.
Dotzè. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions, en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a resoldreles.
Tretzè. S'adjunten a aquest informe els annexos següent :
1. Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla
de la despesa i del límit del deute.
2. Relació de les despeses de personal del pressupost.
3. Anàlisi de la càrrega financera
4. Avaluació i justificació dels ingressos estimats.
En conseqüència s’informa favorablement l’expedient d’aprovació inicial dels pressupostos
per a l’exercici 2018.
Malgrat de Mar, 4 de desembre de 2017
L’Interventor

