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INFORME D’INTERVENCIÓ
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes
en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupades en
el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local; en atenció a les facultats
recollides en l'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent
INFORME
PRIMER. La legislació aplicable és la següent:














Els articles 162 al 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 2 al 23 del RD 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el Capitulo primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost.
Els articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
L’article 4.1.b 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la
instrucció del model normal de comptabilitat local.
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SEGON. El projecte del pressupost general per a l’exercici econòmic de 2021,
format per la senyora alcaldessa de l’Ajuntament, està integrat pel pressupost
de la Corporació i pels dels següents ens dependents:



EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Societat Urbanística Municipal d'Habitatge Social de Tàrrega (SUMTA)

TERCER. El pressupost en termes consolidats es presenta sense dèficit inicial i
s’adjunta en un Annex del Pressupost General.
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TRANSFERENCIES
INTERNES
TOTAL CONSOLIDAT

7.537.500,00

7.537.500,00

CAPÍTOL 2

253.000,00

CAPÍTOL 3

3.342.144,94

244.850,00

253.000,00

CAPÍTOL 4

5.108.977,26

958.350,00

CAPÍTOL 5

126.725,00

800,00

CAPÍTOL 6

65.000,00

65.000,00

CAPÍTOL 7

851.755,13

851.755,13

CAPÍTOL 9
Total
general

518.755,87

518.755,87

3.586.994,94
8.300,00

190.000,00

5.885.627,26
127.525,00

17.803.858,20

1.204.000,00

8.300,00

18.826.158,20

CAPÍTOL 1

7.486.352,34

401.990,00

CAPÍTOL 2

5.566.165,41

800.260,00

8.200,00

6.374.625,41

CAPÍTOL 3

84.700,00

1.350,00

100,00

86.150,00

CAPÍTOL 4

947.361,24

DESPESES
7.888.342,34

190.000,00

757.361,24

CAPÍTOL 5

81.458,95

CAPÍTOL 6

1.736.868,80

CAPÍTOL 7

83.551,46

83.551,46

CAPÍTOL 9
Total
general

1.817.400,00

1.817.400,00

17.803.858,20

81.458,95
400,00

1.204.000,00

1.737.268,80

8.300,00

18.826.158,20

QUART. Al projecte de pressupost general s’incorpora la documentació
legalment exigible, conforme als articles 166 i 168 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i l’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
El pressupost de l’entitat local format per la senyora alcaldessa, al que s’hi
uneix la següent documentació:
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Memòria subscrita per l'alcaldessa explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost
actualment en vigor.
Previsió de liquidació de l’exercici 2020, referida als primers sis mesos de
l’exercici.
Annex de personal de l'entitat local, es relacionen i valoren els llocs de
treball existents, de manera que es dona l'oportuna correlació amb els
crèdits per a personal inclosos en el pressupost.
Annex d'inversions a realitzar a l'exercici.
Annex de beneficis fiscals.
Informe econòmic-financer, que 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
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exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i l'anivellament del
Pressupost. Inclou el detall de l’estat del deute.
Pla i programa d’inversió i finançament per un termini de quatre anys (*)
Estat de consolidació del pressupost.
Estat de previsió de moviments i situació del deute.
Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera.
Bases d’execució del pressupost.
Estat de despeses i estat d’ingressos en termes consolidats.

(*) Amb relació al Pla i programa d’inversió i finançament a quatre anys, es fa
constar que no es disposa d’aquest document, per la qual cosa s’ha reproduït
en aquest apartat l’Annex d’inversions a realitzat a l’exercici.
CINQUÈ. Comprovat que el Pressupost General s'ha iniciat sense dèficit inicial i
junt amb la documentació i annexos aportats, es dedueix que l’expedient s'ha
elaborat de conformitat amb la legalitat vigent.
Així mateix i de conformitat amb el que es disposa a la base 6 d'execució del
Pressupost, en els crèdits de l'estat de despeses i respecte a la Classificació per
Programes, el nivell de vinculació jurídica és, com a mínim, en l'àmbit dels
Grups de Programes, i respecte a la Classificació econòmica és, com a mínim,
el del Capítol, complint el previst en l'article 29 del Reial decret 500/1990 per als
nivells de vinculació.
SISÈ. A títol de resum econòmic indicar els següents punts, pel que fa al
pressupost de despeses:
A. Despeses de Personal:
Hi ha correlació entre els crèdits del Capítol 1 de despeses de personal,
inclosos en el pressupost i l’annex de personal d’aquesta entitat local per a
aquest exercici econòmic.

L’Ajuntament va tramitar l’expedient d’aprovació de la Relació de Llocs de
Treball (RLT) i va entrar en vigor el mes de setembre del 2019.
D’acord amb la Base 29 de les bases d’execució del pressupost, juntament
amb l’aprovació del pressupost es comptabilitzarà un document de
proposta de despesa (AD) que inclourà les remuneracions bàsiques i
complementàries del personal de la Corporació.
El Ple de la corporació aprovarà l’import màxim anual en concepte de
productivitat per cadascun dels treballadors municipals (personal funcionari i
laboral), així com els criteris objectius per la seva percepció.
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Les remuneracions del personal per a l’anualitat 2021, hauran de respectar
els límits establerts en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2021.
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Correspon a l’alcaldia la distribució d’aquesta quantitat i la seva assignació
individual, d’acord amb els criteris que hagi establert el Ple.
Aquest Ajuntament va aprovar per acord de Ple de la Corporació de data
27 de febrer de 2020 el reglament de funcionament del sistema de
productivitat específic del personal del Cos de la Policia Local (Exp.
001/2020/1310/E122).
Tanmateix i amb relació a la resta de col·lectius de l’Ajuntament, en el
moment d’elaboració d’aquest informe, no disposa d’un reglament de
productivitat que estableix les circumstàncies objectives relacionades amb el
lloc de treball, i els objectius assignats, a l’efecte de dur a terme una
valoració de l’import a abonar en aquest concepte.
D’acord amb la Base 30 d’execució del pressupost, s’aprovarà per decret
de l’alcaldia o per la Junta de Govern Local, en cas d’haver-se efectuat
delegació, l’import del complement de productivitat a incloure en la nòmina
mensual, prèvia diligència de secretaria de la corporació que acrediti la
realització dels serveis prestats en aquest concepte.
Els treballs extraordinaris seran autoritzats per l’alcaldia o regidor/a
delegat/da, previ informe del/de la cap de servei o tècnic/a responsable de
la unitat administrativa gestora de la despesa.
B. Despeses corrents en béns i serveis i transferències corrents (Capítols 2 i
4)
El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents poden
considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació,
i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents actualment
en aquest Ajuntament, segons s’indica en la Memòria de l’Alcaldia,
explicativa d’aquest document pressupostari.
C. Despeses financeres (Capítols 3 i 9)
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Els capítols 3 i 9 del pressupost de despeses, són els que es dedueixen de les
previsions d’amortització i d’interessos de l’endeutament a llarg termini i a
curt termini, i que estan detallats en l’Annex Estat del deute que s’adjunta al
pressupost general.
D. Despeses per operacions de capital (Capítol 6)
El detall de les inversions previstes en el pressupost de la Corporació per a
l’anualitat 2021 i el seu finançament és el detallat en l’Annex d’Inversions
que s’adjunta al Pressupost General.
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La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, correspon al Ple, previ informe de la comissió de finances.
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Les despeses que s’hagin de finançar, totalment o parcial, mitjançant
ingressos afectats com préstecs, alienacions, ajudes, subvencions,
donacions o altres formes de cessió de recursos per tercers, quedaran en
situació de crèdits no disponibles, fins a l’import previst en els estats
d’ingressos, en tant que:
—
En el cas de despeses que es financen mitjançant préstec, fins
que es formalitzi l’operació, prèvia autorització de l’òrgan competent en
matèria de tutela financera, quan sigui perceptiva.
—
En la resta de despeses, fins que existeixi un document fefaent
que acrediti el compromís ferm d’aportació.
Un cop es disposi del compromís ferm d’aportació o bé de l’operació de
préstec formalitzada, es procedirà a la reposició del crèdit com a
disponible, sense necessitat d’acord plenari.
Amb càrrec al saldo declarat no disponible no poden acordar-se
autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser
incorporat al pressupost de l’exercici següent.
E. Transferències de capital (Capítol 7)
El capítol 7 del pressupost de despeses recull les transferències i subvencions
de capital previstes per l’anualitat 2021.
SETÈ. De conformitat amb la normativa vigent en matèria pressupostària, el
pressupost està sotmès a unes regles bàsiques que determinen el seu contingut,
àmbit temporal així com determinats aspectes d'aquest, els anomenats
principis pressupostaris.
Tal com es desprèn d'aquest informe així com de la documentació que obra
en expedient, entre els citats principis, que es compleixen íntegrament, caldria
destacar els següents:
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El principi d'universalitat, ja que el pressupost ha de recollir la totalitat
dels ingressos i despeses de l'entitat.
El principi de pressupost brut en el seu vessant comptable del principi
d'universalitat, perquè les aplicacions pressupostàries apareixen pel seu
valor brut, sense minoracions.
El principi d'unitat pressupostària puix tota l'activitat de l'entitat queda
recollida en un únic estat d'ingressos i despeses.
El principi d'anualitat, ja que el pressupost es refereix a l'any natural.
El principi d'equilibri pressupostari, perquè les despeses pressupostàries
financen als ingressos públics, sense existir dèficit inicial.
El principi de desafectació, puix els ingressos es destinen a finançar la
totalitat de les despeses, sense que, en general, es vinculin
determinades despeses a determinats ingressos, excepte en el cas
d'ingressos específics afectats finalitats determinades.
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VUITÈ. Quant al procediment indicar que, el Ple de la Corporació és l’òrgan
competent per aprovar el Pressupost General, sent el quòrum necessari per a
la vàlida adopció de l'acord d'aprovació, el de majoria simple, d’acord amb
el disposat als articles 22.2 i) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
Aprovat inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de 2021
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l'esmentat termini
no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les.
El Pressupost General s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província
resumit per capítols, entrant en vigor a una vegada hagi estat publicat en la
forma prevista anteriorment.
Es remetrà còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i a l’òrgan de govern de
la Comunitat Autònoma. Una còpia del Pressupost s’haurà de trobar a
disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva
fins a l'acabament de l'exercici i en la pàgina web de la Corporació.
Contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament
recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableixin les normes
de l'esmentada Jurisdicció.
El Tribunal de Comptes haurà d’informar prèviament a la resolució del recurs
quan la impugnació afecti o es refereixi a l’anivellació pressupostària. La
interposició de recurs no suspendrà per si sola l’aplicació del pressupost
definitivament aprovat per la Corporació.

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici econòmic de 2021,
presentat per l’alcaldessa comprovats els documents que conté i considerant
que existeix equilibri pressupostari, i havent d’ajustar-se quant al procediment
d’aprovació al qual s’indica en aquest informe, aquesta Intervenció Municipal
l’informa favorablement.
La interventora
Imma Balagué Brichs
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CONCLUSIÓ
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