Data de la sessió:
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N822/U800/2020/002
Descripció
Aprovació inicial del pressupost municipal de l 'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de l'empresa
municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA" (CORESSA), de l'empresa municipal
Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA (CLAUS), i de l'empresa IGUALSSOM
SRL, corresponents a l'exercici 2021, i la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que el Pressupost General de despeses i ingressos de l'entitat local, d'acord amb l'article 162 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), constitueix l'expressió xifrada
conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim poden reconèixer l 'entitat i els seus
organismes autònoms, i els drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici , així com les
previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils , el capital social de les quals pertany
íntegrament a l'entitat local;
Atès que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment, d'acord amb l'article 164 del TRLLRHL,
un pressupost general en el qual s'integraran: el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes
autònoms depenents, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils , el
capital social de les quals pertany íntegrament a l 'entitat local;
Atès que el Pressupost General contindrà, d'acord amb l'article 165 del TRLLRHL, per a cadascun
dels pressupostos que s'hi integren:
- Els estats de despeses en els quals s'inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris
per atendre el compliment de les obligacions; els estats d'ingressos en els quals figuraran les
estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l 'exercici.
- Les Bases d'Execució del pressupost que hauran de contenir l'adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització de la pròpia entitat ;
Atès que al Pressupost General s'han d'aportar com a annexos, els documents previstos a l'article
166.1 del TRLLRHL;
Atès que els pressupostos s'han d'ajustar a l'estructura establerta per l'ordre del Ministeri d'Economia
i Hisenda de 3 de desembre de 2008;
Atès que cadascun dels pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovar-se
sense dèficit inicial i que, així mateix, cap dels pressupostos no podrà presentar dèficit al llarg de
l'exercici i, en conseqüència, tot increment en els crèdits pressupostaris o decrement en les
previsions d'ingressos, haurà de ser compensat en el mateix acte en què s'acordi;
Atès que el projecte de Pressupost General el formarà l'alcalde president de la corporació i s'hi haurà
d'afegir la documentació assenyalada a l'article 168.1 del TRLLRHL;
L'alcaldia ha format el pressupost general de l'entitat integrat pel de la pròpia corporació, l'estat de
previsió d'ingressos i despeses de l'empresa municipal CORESSA, de l'empresa municipal CLAUS i
de l'empresa IGUALSSOM d'acord amb la normativa vigent;
L'expedient conté la documentació i els annexos previstos a la llei
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/12/2020 ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l 'article 22
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del 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 ,
Proposta d 'acord
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General corresponent a l 'exercici 2021 i la
plantilla de personal al servei de l 'Ajuntament. El pressupost està integrat pel de la pròpia entitat, el
de l'empresa municipal "Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA" (CORESSA), el de
l'empresa municipal "Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A" (CLAUS), i el
de l'empresa municipal "IGUALSSOM SRL",
Els Pressupostos queden detallats de la següent manera:
1.- PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Import

Despeses de personal 36.620.375,00
Desp. en béns corrents i serveis
30.676.414,00
Despeses financeres
95.002,00
Transferències corrents 9.803.926,00
Fons de Contingència
1.000,00
Inversions reals
9.274.703,00
Transferències de Capital
871.636,00
Actius financers
1,00
Passius financers
765.000,00
88.108.057,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Import

Impostos directes
39.767.361,00
Impostos indirectes
2.918.545,00
Taxes i altres ingressos 9.418.428,00
Transferències corrents 24.377.775,00
Ingressos patrimonials 1.479.611,00
Alienació d'inversions reals
1.218.395,00
Transferències de capital
8.792.942,00
Actius financers
135.000,00
88.108.057,00

2.- PRESSUPOST DE CORESSA
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació
1
2
3
6
9

Import

Despeses de personal 9.418.419,00
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres
7.613,00
Inversions reals
777.050,00
Passius financers
94.715,00

1.446.953,00

Total

11.744.750,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació
3
4
5
9
Total

Import

Taxes i altres ingressos 11.229.002,00
Transferències corrents
32.749,00
Ingressos patrimonials
99.556,00
Passius financers
777.050,00
12.138.357,00

3.- PRESSUPOST DE CLAUS
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació
1
2
3
6
9
Total

Import

Despeses de personal 1.605.536,00
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres
174.633,00
Inversions reals
236.475,00
Passius financers
384.442,00
11.143.921,00

8.742.835,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació
3
4
5
9
Total

Import

Taxes i altres ingressos
9.147.854,00
Transferències corrents
274.944,00
Ingressos patrimonials 1.582.351,00
Passius financers
236.475,00
11.241.624,00

4.- PRESSUPOST D'IGUALSSOM
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
3
Total

Denominació Import
Despeses de personal
560.641,00
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres
300,00
683.083,00

122.142,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació
3
5
Total

Import

Taxes i altres ingressos 580.372,00
Ingressos patrimonials 120.000,00
700.372,00

Segon.- Exposar al públic durant un termini de quinze dies el Pressupost Municipal General i la
plantilla en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de
la Província, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin adients.

Tercer.- Considerar aprovats definitivament el Pressupost Municipal General i la plantilla en el cas
que no s'hi formulin reclamacions en contra durant el termini d 'exposició pública, i entrarà en vigor en
l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del RD legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Quart.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal al servei de l 'Ajuntament
continguda en l'Annex del present acord i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província .

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:

