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INFORME D’INTERVENCIÓ
NÚMERO 71/15
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016
En compliment del que disposa l’article 168 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL); l’article 18.4 del RD. 500/1990, de 20
d’abril; la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF); l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF; l’Ordre EHA/3565/2008
de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals; la
Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 pel que fa a la regulació de les
retribucions al personal; així com en compliment de qualsevol altra normativa aplicable a
aquesta Corporació.
INFORMO:
Primer.- CONCEPTE I CONTINGUT DEL PRESSUPOST:
D’acord amb l’article 162 TRHL, el pressupost constitueix l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es
preveu liquidar durant l’exercici.
El Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2016 ha d’estar integrat per l’estat de
despeses i l’estat d’ingressos de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 8 del
RD 500/90, així com la previsió d’ingressos i despeses de l’empresa municipal de capital
íntegrament local GUSAM SA i el seu Programa d’actuació, inversió i finançament, així com
l’estat de consolidació dels dos pressupostos. L’empresa municipal ALOC AMBIENTAL SL no
ha presentat pressupost per a la seva aprovació al estar en procés de liquidació.
Pel que fa al Pressupost estrictament de l’Ajuntament, l’expedient conté tots els documents
que són preceptius segons el TRHL i va acompanyat de les Bases d’execució, el contingut del
qual s’ajusta al que disposa l’article 9 del RD 500/90 i s'ajusta a la legalitat vigent, així com
tots els documents requerits en els articles 149 LHL i 18 RD 500/90, que són els següents:








Memòria del President
Liquidació del Pressupost anterior i un avanç del corrent
Annex del personal
Annex d’Inversions
Estat de consolidació
Informe econòmic-financer
Annex sobre la repercussió econòmica dels beneficis fiscals previstos en les
ordenances per al 2016
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Els restants annexos que preveu el TRLHL no s’incorporen a l’expedient en tant que no
contenen dades.
S’acompanya també l’Estat de previsió de moviments i situació del Deute i s’informa que
l’avanç de la liquidació de l’exercici corrent engloba les dades del període que va entre gener i
setembre (inclòs) del 2015.
Conté també el càlcul de l'objectiu d'estabilitat pressupostària derivat de la LO 2/2004
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Pel que fa al Pressupost de l’empresa municipal GUSAM SA, el seu estat d’ingressos i de
despeses ha estat aprovat pel Consell d’Administració en data 29/09/15.
Pel que fa als documents facilitats per GUSAM són:




Previsió de despeses i ingressos
Memòria
Programes anuals d’actuació, inversions i finançament (PAIF)

El seu contingut s’ajusta al TRLHL.
Així doncs, la sotasignant conclou aquest apartat dient que el contingut de l’expedient
s’ajusta al que disposa el TRLHL en quant als documents que l'integren.
Segon.- TERMINI D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST:
L’expedient es porta a aprovació sense complir els termini que estableix l’art.168 TRHL
segons el qual, l’empresa municipal havia de presentar el seu pressupost abans del 15 de
setembre a l’Ajuntament i aquest l’havia de remetre al Ple el Pressupost General abans del
15 de d’octubre, per a la seva aprovació, esmena o devolució. Es produeix, doncs, una
lleugera desviació respecte a les dates establertes. Amb tot, vist que l’aprovació definitiva
s'estima que serà anterior al 31 de desembre, pot ser que es doni compliment a l'apartat 2 de
l’article 169 del mateix cos legal.
Tercer.- IMPORT AL QUE S’ELEVA EL PRESSUPOST:
S’informa que el pressupost no presenta dèficit. Pel que fa al pressupost de l'ajuntament està
anivellat, elevant-se l’estat de despeses i l’estat d’ingressos a 8.244.189,69 €. Pel que fa al
pressupost de l'empresa, aquest presenta superàvit de 7.192,85 €, elevant-se les previsions
de despesa a 1.509.013,35 € i les d'ingressos a 1.516.206,20 €.
L’Estat de consolidació del Pressupost General, ajuntament més empresa municipal, implica
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una previsió de despeses per import de 9.329.277,46 € i 9.336.470,31 € pel que fa als
ingressos, un cop practicats els corresponents ajustaments entre els imports transferits entre
l’ajuntament i l’empresa municipal, per la part coincident en import.

Quart.- SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGANICA 2/2012,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:
S'integra a l'expedient del pressupost 2016, un document que conté l'anàlisi del compliment
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del nivell d'endeutament. Pel que fa a la comprovació
de la regla de la despesa, d’acord amb la regla 15 de l’Ordre HAP/2105/2012 modificada per
l’Ordre HAP/2082/2014, ja no ha de ser objecte d’anàlisi i remissió de dades al Ministeri en el
moment d’elaborar-se el pressupost, pel que el seu compliment o incompliment té
conseqüències únicament en el moment de la liquidació del pressupost.
Com a conclusió al present apartat, s'informa que dels càlculs realitzats es desprèn que:



S’assoleix l’objectiu d’estabilitat
L’objectiu de deute per l’exercici està dins dels marges legals

Per tant, els controls de la llei orgànica 2/2012 i sobre els que s’ha de subministrar informació
al Ministeri, es compleixen en el pressupost que es proposa aprovar per al 2016, considerant
les dades contingudes en aquest expedient.
Cinquè.- ANÀLISI DE LES PREVISIONS DE L’ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES:
Respecte a la valoració de l’adequació i suficiència de les previsions i consignacions fetes en
l’estat d’ingressos i despeses del pressupost, s’informa del següent:


comparatiu amb 2015:

L’elaboració del pressupost ha de prendre com a referència les dades contingudes en la
liquidació del pressupost anterior i en l’avanç de la liquidació del corrent.
Les dades resumides per capítol són les següents:
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DESPESES

TOTAL PRESSUP
2016

2015

% difer

ordinari
2016

2015

% difer

cap 1- PERSONAL

2.503.210,32

2.542.310,23

1,6%

2.503.210,32

2.542.310,23

cap 2 - BENS I SERVEIS

2.730.052,22

2.593.334,61

-5,0%

2.730.052,22

2.593.334,61

-5,0%

65.120,00

84.692,13

30,1%

65.120,00

84.692,13

30,1%

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS

794.388,76

756.112,76

-4,8%

794.388,76

756.112,76

-4,8%

cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA

118.180,61

67.800,00

-42,6%

118.180,61

67.800,00

6.210.951,91

6.044.249,73

-2,7%

6.210.951,91

6.044.249,73

910.456,92

964.527,42

5,9%

487.000,00

0,0%

cap 3 - FINANCERES

total corrent:
cap 6 - INVERSIONS
adquisició inver.aigua liquidació co.SOREA
cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL

-

cap 8 - ACTIUS FINANCERS
total capital:
TOTAL:
INGRESSOS

-

691.907,58

748.412,54

8,2%

691.907,58

748.412,54

1.602.364,50
7.813.316,41

2.199.939,96
8.244.189,69

37,3%

691.907,58
6.902.859,49

748.412,54
6.792.662,27

2015

cap 1- IMPOSTOS DIRECTES

-2,68%

-

-

cap 9 - PASSIUS FINANCERS

1,6%

2016

5,51%
% difer

2015

8,2%
8,2%
-1,60%

2016

% difer

3.525.480,00

3.514.787,86

4,7%

3.525.480,00

3.514.787,86

-0,3%

60.000,00

56.000,00

-7,5%

60.000,00

56.000,00

-6,7%

996.330,00

1.039.490,00

1,1%

996.330,00

1.039.490,00

4,3%

CCEE

83.198,79

237.710,83

aprofitaments urbanístics

148.961,22

cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS

varis ingressos liquidació co.SOREA
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS
cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
total corrent:

0,0%

2.187.335,49

2.085.094,40

-4,7%

2.187.335,49

2.085.094,40

-4,7%

124.000,00

120.000,00

-10,5%

124.000,00

120.000,00

-3,2%

297.000,00

0,0%

7.540.083,09

5,3%

6.893.145,49

6.815.372,26

-1,13%

7.125.305,50

-

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL

80.133,39

cap 8 - ACTIUS FINANCERS

-

cap 9 - PASSIUS FINANCERS

0,0%

190.000,00

ingressos cànon liquidació co.SOREA
cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS

-39,5%

-

-

18.490,00

-98,2%

18.000,00

0,0%

16.214,00

18.490,00

14,0%

607.877,52

667.616,60

11,5%

total capital:

688.010,91

704.106,60

-56,2%

16.214,00

18.490,00

14,0%

TOTAL:

7.813.316,41

8.244.189,69

5,51%

6.909.359,49

6.833.862,26

-1,09%

6.500,00

41.200,0

DIFERENCIA INGR/DESP. ( +/- )

-

-

DIFER.

DIFERENCIA (finanç.inversions)

Per a l’anàlisi de l’evolució del pressupost ordinari s’ha exclòs, no sols els ingressos finalistes
del capítol 3, sinó també aquells ingressos que derivarien de la liquidació de la concessió del
servei d’abastament d’aigua amb l’empresa SOREA; ja que, segons indica l’Alcalde en la seva
memòria, es tractaria de dades provisionals i que no es preveuen executar en el 2016. Amb
els esmentats ajustos, s’observa que de forma global pressupost ordinari es redueix entre un
1% i un 2%.
De forma global, el pressupost hauria incrementat un 5,51% respecte a l’any anterior.


Estat de despeses:

S’informa, amb caràcter general, que s’ha previst consignació suficient per atendre les
despeses formalment compromeses.
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En relació a les despeses de personal (capítol 1), s’informa que s’ha tingut en compte el que
disposa el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 pel que fa a
l'augment de les retribucions en un 1% en termes d’homogeneïtat pel que fa al nombre
d’efectius de personal com a la seva antiguitat. En la Memòria d’Alcaldia s’explica la previsió
de cobertura de les places vacants; per a la seva provisió caldrà sotmetre’s a les disposicions
legalment aplicables tenint en compte també els restriccions existents i les justificacions
necessàries.
Respecte als complements addicionals que l’art. 32 de les Bases d’Execució d’aquest
pressupost preveu abonar als treballadors a qui se’ls assigni tasques de coordinació o major
responsabilitat en el seu lloc de treball, o una ampliació de jornada (Jornada partida o
Perllongació de jornada) en els termes que preveu l’article 18 del Conveni de Laborals i de
l’Acord de Funcionaris, tots ells recollits en les aplicacions de capítol 1 relacionades en el
quadre anterior, s’informa (al igual que es ve fent en els pressupostos d’ exercicis anteriors)
que no s’ajustarien al que disposa la Llei de pressupostos de l’Estat de cada any, remetentme al que ja es ve informant en cada expedient d'aprovació del pressupost des del 2014, i
que es resumeix en el fet de que l’esmentada llei no preveu que s’abonin més “complements”
que el de Destí i l’Específic, i la Productivitat.; per tant, aquests imports regulats en l’art. 32
BEP haurien de formar part del perfil del lloc de treball i incloure’s en el seu específic, o bé, si
es tracta d’actuacions de caràcter temporal, haurien d’abonar-se sota el concepte de
productivitat. També en relació a aquests complements de l'art. 32 de les BEP, s'informa que
s'han incrementat en un 1%, en aplicació també del Conveni de Laborals i l’Acord de
Funcionaris.
Per tot l’exposat, es conclou aquest apartat informant que s’ha previst consignació suficient
per atendre les despeses formalment compromeses. Pel que fa als complements
addicional establerts en les Bases d’Execució a favor del personal, s’informa que s’haurien
d’ajustar al que determina l’actual Llei de pressupostos de l’Estat cada any, també la Llei de
pressupostos per al 2016.



Estat d’ingressos:

En l’Estudi Econòmic-financer ja s’han exposat els criteris que s’han tingut realment en
compte a l’hora de valoració els ingressos per al 2016.
Per al 2016, pel que fa als tributaris, s’han previst amb aproximació principalment al criteri de
caixa (a diferència que en l’any anterior), si bé en alguns casos s’ha aplicat el criteri de
meritament. Això ha permès preveure novament la dotació d’un fons de contingència, si bé
amb menor import.
Es conclou aquest apartat dient que les previsió d’ingressos s’ajusten a criteris raonables.
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Sisè- SOBRE LES PREVISIONS DEL MARC PRESSUPOSTARI i
FONAMENTALS:

LES LÍNIES

S’informa que les previsions del Pressupost, tant l’estat d’ingressos com de despeses, s’han
desviat de les previsions recollides en el Marc Pressupostari previst, segons el detall contingut
en el següent quadre:
DESPESES

previst MARC

2016

DIFER

MARC per Cap.

Difer.Cap.

cap 1- PERSONAL

2.542.310,23

2.427.742,42

114.567,81

cap 2 - BENS I SERVEIS

2.593.334,61

2.101.453,79

491.880,82

84.692,13

45.671,20

39.020,93

756.112,76

608.276,54

147.836,22

cap 3 - FINANCERES
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS
cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA

67.800,00

total corrent:
cap 6 - INVERSIONS
adquisició inver.aigua liquidació co.SOREA

5.283.143,95

964.527,42

867.327,42

-

cap 8 - ACTIUS FINANCERS

748.412,54
total capital:
TOTAL:

INGRESSOS

2.199.939,96
8.244.189,69

32.200,00

97.200,00
487.000,00
detall difer. Total

750.000,00
6.900.471,37

previst

2016

cap 1- IMPOSTOS DIRECTES

-

761.105,78

487.000,00

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL
cap 9 - PASSIUS FINANCERS

100.000,00

6.044.249,73

-

1.587,46
1.343.718,32

759.518,32

ord Inclós desp. Financera

487.000,00

SOREA

97.200,00

inversió

DIFER

3.514.787,86

cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

56.000,00

cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS
CCEE

1.039.490,00
237.710,83

237.710,83

-

(Ingr.ord.afectats)

aprofitaments urbanístics
varis ingressos liquidació co.SOREA
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS

190.000,00
2.085.094,40

cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

detall difer. Corrent

120.000,00

237.710,83

CCEE

ingressos cànon liquidació co.SOREA

297.000,00

487.000,00

SOREA

total corrent:

7.540.083,09

cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS

6.880.594,32

-

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL

18.490,00

cap 8 - ACTIUS FINANCERS

18.000,00

cap 9 - PASSIUS FINANCERS

659.488,77

-

65.222,06

Altres variacions ordinari

16.214,00

2.276,00

aug. Subv sg conveni

-

667.616,60

619.616,60

48.000,00

total capital:

704.106,60

635.830,60

68.276,00

TOTAL:

8.244.189,69

7.516.424,92

727.764,77

augm. préstec

615.953,55

La normativa actual no atribueix conseqüències al fet de desviar-se de les previsions del
marc, demanant-ne únicament una explicació. Resumidament s’observa que les variacions
venen enfocades segons la seva naturalesa en les següents, i motivades essencialment pels
següents fets:
-

En ingressos: la diferència de 659.488 € en ingressos corrents prové essencial ment
de les Contribucions Especials, de les previsions d’ingrés ordinari provinents d’una
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hipotètica liquidació del contracte de SOREA,
essent la variació ordinària de sols
-65.222 €. En ingressos de capital la diferència ha estat de de + 68.000 €, 48.000 dels
quals per l’increment de préstec a concertar.
-

En despeses: la previsió del marc ja era més baixa en 615.953 € respecte als
ingressos. Bàsicament s’ha ajustat la previsió de les despeses corrents als ingressos
corrents, suposant un augment de 145.152 €, i la despesa en inversions s’ha
incrementat en 97.200 €, a banda de preveure 487.000 € per la possible adquisició de
la xarxa d’aigua derivada del procés de liquidació del contracte de SOREA.

Cal tenir en compte que el Marc pressupostari es va aprovar en el Ple del 9/04/15, pel que les
desviacions són raonables.
Així mateix, en el Decret 261/15 de 17/09/15 es van aprovar les Línies fonamentals del
pressupost 2016, amb les següents dades, identificant-se la diferencia més rellevant en les
previsions de les despeses de capital:
Linies fonamentals 2016

Total Despeses Corrents
Total Despeses Capital
Total Despeses Financeres
TOTAL DESPESES

Estimació ORN a
31/12/15
5.837.964,61

2016 sense CCEE ni SOREA

Previsions inicials
2016
6.069.822,01

25.572,28

700.000,00

726.816,59

26.816,59

691.908,00

691.908,00

748.412,54

56.504,54

8.181.766,61

7.461.730,01

7.519.478,86

57.748,85

Estimació DRN a
31/12/15
7.764.118,00

2016 sense CCEE ni SOREA

Previsions inicials
2016
6.761.730,01

Press.2016

Difer

6.815.372,26

53.642,25

Total Ingressos Capital

1.418.766,00

Total Ingressos Financers

1.971.629,00

700.000,00

685.616,60

11.154.513,00

7.461.730,01

7.519.478,86

TOTAL INGRESSOS

Difer
-

1.651.894,00

Linies fonamentals 2016

Total Ingressos Corrents

Press.2016
6.044.249,73

-

18.490,00

18.490,00
-

14.383,40
57.748,85

Setè- OBSERVACIONS SOBRE LES PREVISIONS DE L’EMPRESA GUSAM:
Pel que fa a les previsions contingudes en el pressupost de l’empresa municipal, la
sotasignant formula les següents observacions:





Cicle integral de l’aigua:

les previsions d'ingressos i despeses casi es mantenen respecte a l’any 2015.
es preveu l'increment d'un 1% de les retribucions al personal. També es preveu la
contractació d'un operari de suport.
es preveu la realització d’inversions, algunes de les quals en compliment del Pla Director.
Cal tenir en compte, però, que les inversions hauran de ser aprovades pel Ple, que és a
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qui li correspon la decisió de les obres a realitzar així com quin ha de ser el seu
finançament, mitjançant l’aprovació d’una addenda al document marc. En els informes
d’intervenció elaborats en els pressupostos anteriors ja s’informava en aquests mateixos
termes. S’insisteix novament en el compliment d’aquest tràmit previst en el contracte
programa del servei.
es preveu un resultat positiu en 36.728,01 €.








es preveu l'increment d'un 1% de les retribucions al personal.
es preveu una reducció de la despesa destinada al transport i tractament de materials.
es preveu un augment dels ingressos per usuaris comercials, i un decrement del cànon
dels residus provinent de ARC.
es preveu un resultat positiu de l’activitat en 4.802,50 €.
que segons el conveni de delegació de competències realitzat per Arenys de Mar i Sant
Iscle de Vallalta en favor d’Arenys de Munt per la prestació d’aquest servei es preveu que
“les previsions econòmiques de cada exercici es revisaran anualment mitjançant
l’elaboració del corresponent pressupost, el qual haurà de rebre l’aprovació de la
Comissió de Seguiment, tal i com es determina a l’apartat XII del present conveni. La
revisió es farà en funció de les variacions en els costos i ingressos, i en funció de les
variacions introduïdes en la prestació dels treballs a executar.”
S’informa que, tot i que en l’expedient no s’ha fet constar l’aprovació del pressupost per
part de l’esmentada Comissió, la Gerència de GUSAM ha fet saber a aquesta intervenció
que en data 13/10/15 es va aprovar el pressupost de la deixalleria per al 2016.









Deixalleria:

Escola bressol:

s’observa que el pressupost d’ingressos d'escolarització s’ha reduït un 12% respecte a
l’any 2015, el que ha obligat a reajustar les despeses per tal de mantenir l’equilibri. Així
mateix, les previsions responen al pressupost ja presentat per GUSAM a aquest
ajuntament i que es troben pendents de ser informats pel departament .
els menors alumnes inscrits provoquen també una conseqüent reducció de la despesa en
el servei de càtering
es preveu un augment en despeses menors com vestuari.
el resultat previst per a aquest servei es d’equilibri entre despeses i ingressos.
que segons l’encàrrec realitzat en el seu moment, s’ha de creat una Comissió de
seguiment del servei amb competències per, entre altres funcions, realitzar les següents:
2 valorar i proposar a l’Ajuntament els possibles canvis en el servei que hagin de
suposar una major despesa a la inicialment prevista
3 donar el vist-i-plau a la Memòria anual que GUSAM presenti i a la liquidació final
del curs que se’n derivi, amb caràcter previ a l’aprovació per part de l’Ajuntament
4 donar el vist-i-plau a la proposta de pressupost que per cada curs elabori GUSAM
per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament.
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valorar qualsevol situació extraordinària que es produeixi i elevar a l’Ajuntament o a
GUSAM quantes propostes consideri oportú.

S’informa que aquesta intervenció no té constància, ni consta en l’expedient, que per part
de la Comissió de seguiment s’hagi donat el vist-i-plau al pressupost que l’empresa
presenta a aprovació.




Neteja d’edificis municipals:

No s’observen canvis a nivell de xifres i es manté igual que a l’any 2015.
En quan a despeses s’han actualitzat a les dades reals obtingudes durant el darrer any
de servei.
S’informa que aquesta intervenció no té constància, ni consta en l’expedient, que per part
de la Comissió de seguiment s’hagi donat el vist-i-plau al pressupost que l’empresa
presenta a aprovació.




Altres:

No s’ha previst cap subvenció de l’ajuntament a GUSAM, més enllà de les aportacions
que financen els diferents serveis esmentats.

Vuitè.- INFORME PARTICULAR SOBRE ALTRES PUNTS:
1. Regulació dels pagaments a justificar en l’article 36 de les Bases d’Execució del
pressupost:
En relació a l’esmentat article i en compliment al que disposa l’art. 190 del TRLHL, s’informa
que el seu contingut s’ajusta a la normativa vigent.
2. Previsions de les dades de liquidació de la concessió del servei d'aigua amb
SOREA, finalitzat el 30/11/2011.
Les dades que recull el pressupost relatives a la previsió de liquidació del contracte de
concessió del servei d'aigua amb SOREA són provisionals i es troben pendents d'aprovació
per part de la Comissió liquidadora, d'aprovació pel Ple i d'acceptació no litigiosa per part de
l'empresa. És per aquest motiu que en la Memòria d'Alcaldia es considera que no es
realitzaran al llarg de l'exercici donada l'elevada probabilitat de que l'import que s'aprovi de la
liquidació sigui objecte d'una demanada judicial per part de l'empresa; la seva no realització
prevista s'ha ajustat en el càlcul de la Regla de la despesa (veure informe que obra a
l’expedient sobre el compliment dels requisits de la LO. 2/2012).
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Novè.- COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT PER L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST:
La competència per aprovar el Pressupost correspon al Ple de la Corporació, per majoria
simple, en compliment del que disposa l’art. 168 TRHL. Un cop aprovat inicialment haurà
d’estar en exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer
reclamacions. Transcorregut aquest, si no es produeixen reclamacions en contra, entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, d’acord amb l’article 169 del TRHL.
Desè- CONCLUSIÓ FINAL
Per tot l’exposat, s’informa en conformitat el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt per al 2016 en tant que el projecte objecte d'aquest informe s’ajusta essencialment a
la legalitat.
No obstant això, s’indica com a observació:
- que pel que fa als complements addicional establerts en les Bases d’Execució a favor del
personal, s’informa que s’haurien d’ajustar al que determina l’actual Llei de pressupostos
de l’Estat cada any, també la Llei de pressupostos per al 2016.
- que alguns dels pressupostos presentats per l’empresa GUSAM no han rebut el vist-i-plau
de la corresponent Comissió de seguiment, segons preveuen els encàrrecs de gestió.

La Interventora,

Neus Gironès i Biarnès

Arenys de Munt, a 13 de novembre de 2015
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