INFORME ECONÒMIC – FINANCER AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020
Valentí Junyent Torras, alcalde i regidor d’Hisenda, a tenor del que disposa l'article 168.1.e) 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 18.1.e) 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, en relació a
l'expedient d'aprovació del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020, emeto el següent

INFORME

PRIMER. Tal com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic financer conté una
exhaustiva anàlisi dels criteris utilitzats per quantificar els ingressos, l'anàlisi de les operacions
de crèdit previstes pel finançament d'inversions, i en definitiva, la suficiència dels crèdits per
atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis
i com a conseqüència d'això l'efectiva anivellació del pressupost.

SEGON. INGRESSOS.
L’estructura econòmica dels ingressos del Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2020
és la següent:
QUADRE RESUM
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PREVISIÓ INGRESSOS

1

Impostos Directes

39.582.072,00 €

2

Impostos Indirectes

3

Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos

16.163.548,00 €

4

Transferències Corrents

21.163.876,00 €

5

Ingressos Patrimonials

6

Alienació d'Inversions Reals

7

Transferències de Capital

8

Actius Financers

9

Passius Financers

3.615.020,00 €

408.610,00 €
100.000,00 €
2.753.808,00 €
6.688,00 €
7.200.000,00 €

TOTAL INGRESSOS

90.993.622,00 €

Els ingressos per impostos directes, impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos
(Capítols 1, 2 i 3) d’aquest Ajuntament s’han calculat prenent com a base l’estudi de la Cap de
Secció de Gestió Tributària i Inspecció.
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Ingressos per Impostos Directes (Capítol 1)
Els ingressos previstos en el Capítol 1, impostos directes de l'Estat d'Ingressos del Pressupost
de 2020, s'han calculat prenent com a referència la recaptació de l’exercici anterior i s'han
incrementat d'acord amb les modificacions dutes a terme en les Ordenances fiscals aprovades
per Acord del Ple de la Corporació, de 17 d’octubre de 2019.
En el Capítol 1, impostos directes també hi figura l’import previst de la cessió de l’Estat
corresponent a l’impost sobre la renda, al superar Manresa la xifra de 75.000 habitants com a
base de càlcul de l’exercici 2020 i la compensació de l’impost sobre activitats econòmiques.
Impostos Directes 2020

Previsió Ingressos

Cessió Impost sobre la Renda

1.453.520,00 €

Impost sobre béns immobles. Béns immobles de
naturalesa rústica
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de
naturalesa urbana
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de
característiques especials
Impost sobre vehicles tracció mecànica
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana
Impost sobre Activitats Econòmiques
Compensació IAE

210.000,00 €
26.060.000,00 €
211.000,00 €
4.370.000,00 €
3.110.000,00 €
3.140.000,00 €
1.027.552,00 €

TOTAL

39.582.072,00 €

Ingressos per Impostos Indirectes (Capítol 2)
Els ingressos previstos en el Capítol 2, impostos indirectes de l'Estat d'Ingressos del
Pressupost de 2020, que corresponen a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
s'han calculat prenent com a referència els ingressos per aquest concepte en exercicis
anteriors i el nivell de desenvolupament urbanístic actual.
En el Capítol 2, impostos indirectes també hi figuren els imports previstos de la cessió de l’Estat
corresponents a l’impost sobre el valor afegit i als impostos sobre l’alcohol i begudes derivades,
la cervesa, el tabac, els hidrocarburs i els productes intermedis, al superar Manresa la xifra de
75.000 habitants com a base de càlcul de l’exercici 2020.
Impostos Indirectes 2020

Previsió Ingressos

Cessió Impost sobre el Valor Afegit

1.517.460,00 €

Cessió Impost sobre Alcohol i Begudes Derivades
Cessió Impost sobre la Cervesa

18.210,00 €
6.270,00 €

Cessió Impost sobre elaborats de Tabac

132.020,00 €

Cessió Impost sobre Hidrocarburs

220.650,00 €

Cessió Impost sobre Productes Intermedis
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
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410,00 €
1.720.000,00 €

Impostos Indirectes 2020

Previsió Ingressos

TOTAL

3.615.020,00 €

Ingressos per Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos (Capítol 3)
Els ingressos previstos en el Capítol 3, taxes, preus públics i altres ingressos de l'Estat
d'Ingressos del Pressupost de 2020, s'han incrementat un 1,5% en general i d'acord amb les
modificacions dutes a terme en les Ordenances fiscals aprovades per Acord del Ple de la
Corporació, de 17 d’octubre de 2019.
La partida de major import, és la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries, que no s’ha
incrementat respecte l’exercici anterior.
Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos 2020
Recollida domiciliària d'escombraries

Previsió Ingressos
6.020.000,00 €

Serveis del Cementiri Municipal

160.000,00 €

Servei manteniment del Cementiri

185.000,00 €

Prestació de serveis assistencials

140.000,00 €

Ensenyament a l'Escola d'Art

56.000,00 €

Conservatori Professional de Música

234.000,00 €

Prestació serveis animals de companyia
Llicències urbanístiques

25.000,00 €
280.000,00 €

Cèdules habitabilitat, llicències primera ocupació

16.000,00 €

Altres serveis urbanístics

10.000,00 €

Expedició documents administratius

85.000,00 €

Retirada de vehicles

30.000,00 €

Llicència d'activitats

280.000,00 €

Adequació activitats incidència ambiental
Servei Mercat Puigmercadal

2.000,00 €
84.000,00 €

Llicències auto-taxi i altres vehicles lloguer

6.000,00 €

Plaques, patents i distintius

4.000,00 €

Altres

7.000,00 €

Utilització domini públic per entrada vehicles

1.610.000,00 €

Empreses explotadores serveis subministraments

1.375.000,00 €

Empreses explotadores serveis telecomunicacions

50.000,00 €

Taules i cadires

140.000,00 €

Compensació de Telefónica de España SA

250.000,00 €

Terrenys i sepultures Cementiri Municipal

60.000,00 €

Equipaments i béns culturals i esportius

30.000,00 €

Quioscs, parades i indústries venda ambulant

95.000,00 €

Aparadors, marquesines i similars referents establiments
Horts familiars de Manresa

290.000,00 €
5.000,00 €

Reserves per aparcament

100.000,00 €
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Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos 2020

Previsió Ingressos

Altres

15.000,00 €

Serveis educatius

30.000,00 €

Escola de Música

320.000,00 €

Tallers d'Art

30.000,00 €

Serveis esportius

140.000,00 €

Entrades museus, exposicions, espectacles
Altres preus públics

3.000,00 €
10.000,00 €

Contribucions especials carrer germà Isidre

108.554,00 €

Contribucions especials passatge Torrent Predicadors

108.000,00 €

Venda de deixalles

4.000,00 €

Venda paper i cartró

32.000,00 €

Reintegraments de pressupostos tancats

110.000,00 €

Reintegrament de microcrèdits emprenedors

65.000,00 €

Reintegrament de microcrèdits habitatge

50.000,00 €

De disciplina urbanística

83.000,00 €

Multes (patrimoni municipal del sòl)

10.000,00 €

Sancions per inspeccions edificis

5.833,00 €

Sancions tributàries i anàlogues

170.000,00 €

Multes de circulació

1.500.000,00 €

Multes habitatge

12.000,00 €

Altres multes i sancions

125.000,00 €

Recàrrec declaracions extemporànies sense requeriment
previ
Recàrrec executiu

48.000,00 €
40.000,00 €

Recàrrec de constrenyiment

430.000,00 €

Interessos de demora

190.000,00 €

Recursos eventuals

1.000,00 €

Compensació despeses cens electoral (Estat)

10.000,00 €

Compensació despeses manutenció dipòsit detinguts

1.000,00 €

Reintegrament cost publicació anuncis càrrec particulars

5.000,00 €

Reintegrament execucions subsidiàries

315.000,00 €

Reintegrament costes recaptació executiva

10.000,00 €

Indeterminats

171.000,00 €

Imprevistos

120.000,00 €

Reintegrament despeses inscripció registral
reparcel·lacions
Reintegrament cost obres i instal·lacions (A)

1.000,00 €
30.000,00 €

Residències d'avis

100,00 €

Llars d'infants

100,00 €

Retorn ECOEMBES

29.000,00 €

Reintegrament cànon Agència Residus

180.000,00 €

Repercussió auditories consorcis

21.961,00 €
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Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos 2020
TOTAL

Previsió Ingressos
16.163.548,00 €

Ingressos per Transferències Corrents (Capítol 4)
Els ingressos previstos en el Capítol 4, transferències corrents de l'Estat d'Ingressos del
Pressupost de 2020 inclouen com a principal partida la corresponent a la participació en els
tributs de l’Estat que s’ha ajustat per l’exercici 2020, tenint en compte que Manresa va superar
la xifra de 75.000 habitants.
Les previsions inicials contingudes en aquest Capítol 4, són les següents:
Transferències corrents 2020

Previsió ingressos

Participació en tributs de l'Estat (FNCM)
De l'Administració General de l'Estat - Pacto violencia de
género
Participació en els tributs de la Generalitat
Transferències de convenis CCAA serveis socials
Transferències de convenis CCAA matèria educació
Transferències convenis CCAA matèria ocupació

12.961.486,00 €
14.200,00 €
450.000,00 €
1.975.597,00 €
600.811,00 €
2.401.226,00 €

Altres subvencions corrents de la Generalitat

91.000,00 €

Institut Català de les Dones

36.000,00 €

Diputació de Barcelona - Altres transferències

17.885,00 €

Laboràlia (DIBA)

15.955,00 €

DIBA promoció esport i lleure

7.000,00 €

Subvenció beques per activitats esportives

9.000,00 €

Subvenció programes defensa consumidor

20.000,00 €

DIBA Oficina Tècnica Laboral (OTL)

51.000,00 €

Subvenció DIBA Iniciatives Territorials Innovadores

37.000,00 €

Subvenció DIBA Foment Economia Social

15.000,00 €

Projecte Singular teixit productiu

30.000,00 €

Subvenció DIBA Recull

15.000,00 €

Polígons activitat econòmica (PAEs)

15.000,00 €

DIBA Fires, festivals i esdeveniments

2.000,00 €

DIBA suport promoció salut

13.000,00 €

Suport control aus/animals companyia

18.115,00 €

DIBA sanitat ambiental

32.000,00 €

DIBA Programes complementaris serveis socials

233.500,00 €

DIBA programa promoció dona

19.000,00 €

DIBA suport polítiques juvenils

9.450,00 €

Serveis Locals d'Ocupació

45.000,00 €

Subvenció serveis atenció bàsica

158.315,00 €

Subvenció Diba Conservació Infraestructures prevenció
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7.773,00 €

Transferències corrents 2020

Previsió ingressos

Subvenció Observatori

18.400,00 €

Subvenció Turisme

4.000,00 €

Subvenció DIBA CLSE

94.368,00 €

Subvenció Projecte Reempresa

23.547,00 €

Conveni Intermediació deutes habitatge

10.000,00 €

Projecte "Entre tothom"

20.675,00 €

Subvenció DIBA Cooperació i Sensibilització

30.000,00 €

Subvenció Diputació Acollida

34.064,00 €

DIBA Projecte singular + 45 anys

68.488,00 €

Subvenció DIBA Mercats

1.000,00 €

Subvenció llars d'infants

136.199,00 €

Suport a l'economia productiva local

917.525,00 €

Formació Ocupacional DIBA

6.000,00 €

Programa Formació Inicial i PTT

24.885,00 €

Subvenció DIBA Projecció internacional del territori
Planificació Estratègica

5.000,00 €
15.000,00 €

Subvenció DIBA Comerç

5.500,00 €

Subvenció DIBA participació

8.000,00 €

Promoció ocupació indústria local (OBI)

126.788,00 €

DIBA Habitatge

5.000,00 €

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

65.000,00 €

Subvenció DIBA Festa Major

8.500,00 €

Rehabilitació habitatges masoveria urbana
Subvencions d'Empreses Privades

14.000,00 €
184.000,00 €

Projecte Innovador Igualar

854,00 €

Del FEDER

35.770,00 €

TOTAL

21.163.876,00 €

Ingressos Patrimonials (Capítol 5)
Els ingressos previstos en el Capítol 5, ingressos patrimonials de l'Estat d'Ingressos del
Pressupost de 2020, s'han consignat sobre la base de les previsions de l’any anterior.
Concretament procedeixen dels arrendaments de finques urbanes, cànons i concessions
administratives que detalladament són:
Ingressos patrimonials 2020

Previsió ingressos

Producte arrendament de finques urbanes

10.000,00 €

Usdefruit temporal Kursaal Conservació

35.000,00 €

Arrendament finques urbanes (sense IVA)
Cànon usdefruit Parc Central

3.000,00 €
103.000,00 €

Arrendaments finques rústiques

2.000,00 €

Concessió dels serveis mortuoris

30.000,00 €
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Ingressos patrimonials 2020

Previsió ingressos

Altres concessions del domini públic

100.000,00 €

Cànon concessió aparcament Plaça Porxada
Cànon administratiu especial (vending)

36.000,00 €
3.000,00 €

Cànon Bar Maïami

23.000,00 €

Cànon concessió Mercat Puigmercadal (s.IVA)

510,00 €

Cànon ús privatiu de la finca Club Caní

600,00 €

Cànon Pavelló Nou Congost

1.500,00 €

Cànon Palau Firal

60.000,00 €

Drets de superfície amb contraprestació
TOTAL

1.000,00 €
408.610,00 €

Ingressos per Alienació d'Inversions Reals (Capítol 6)
Els ingressos previstos en el Capítol 6, per alienació d’inversions reals de l'Estat d'Ingressos
del Pressupost de 2020, corresponen a l’alienació de béns patrimonials de l'Ajuntament.
Alineació d'inversions reals 2020

Previsió ingressos

Habitatges i locals de negoci

100.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €

Ingressos per Transferències de Capital (Capítol 7)
Els ingressos previstos en el Capítol 7, transferències de capital de l'Estat d'Ingressos del
Pressupost de 2020, s'han calculat sobre la base de les subvencions previstes i/o concedides
per les següents entitats:
Transferències de capital 2020

Previsió ingressos

Aigües de Manresa SA

360.000,00 €

Altres transferències de la Generalitat

200.562,00 €

Xarxa Governs Locals 2020-2023

1.200.000,00 €

D'Empreses Privades

202.500,00 €

FEDER

790.746,00 €

TOTAL

2.753.808,00 €

Ingressos per Actius Financers (Capítol 8)
Els ingressos previstos en el Capítol 8, actius financers de l’Estat d’Ingressos del Pressupost
de 2020, procedeixen dels reintegraments de les bestretes al personal funcionari i laboral.
Actius financers 2020

Previsió ingressos

Reintegrament de préstecs de fora sector públic a curt
termini
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6.688,00 €

Actius financers 2020

Previsió ingressos

TOTAL

6.688,00 €

Ingressos per Passius Financers (Capítol 9)
Els ingressos previstos en el Capítol 9, passius financers de l’Estat d’Ingressos del Pressupost
de 2020, corresponen a la previsió d’operacions de crèdit a llarg termini.
Passius financers 2020

Previsió ingressos

Préstecs rebuts en euros d'ens de fora del sector públic a
llarg termini
TOTAL

7.200.000,00 €
7.200.000,00 €

TERCER. DESPESES
L’estructura econòmica de les despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2020 és la següent:
QUADRE RESUM
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PREVISIÓ DESPESES

1

Despeses de Personal

36.628.319,00 €

2

Despeses Corrents en Béns i Serveis

27.287.466,00 €

3

Despeses Financeres

4

Transferències Corrents

5
6

Fons de Contingència i altres
Imprevistos
Inversions Reals

9.321.993,00 €

7

Transferències de Capital

1.296.898,00 €

8

Actius Financers

9

Passius Financers

797.720,00 €
7.510.386,00 €
415.000,00 €

148.139,00 €
7.587.701,00 €

TOTAL INGRESSOS

90.993.622,00 €

Despeses de Personal (Capítol 1)
Les despeses previstes en el Capítol 1, despeses de personal de l’Estat de Despeses del
Pressupost de 2020, corresponen a la previsió del cost del personal al servei d’aquest
Ajuntament.
Es preveu un augment del 2,5% lineal a les aplicacions pressupostàries del Capítol I. No
obstant això, la previsió d’augment que s’escaigui no es farà efectiva fins que s’aprovi la
corresponent Llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2020, ja que no existeix una norma legal
que habiliti aquest increment retributiu, quedant congelades les quanties vigents el 2019.
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Despeses de personal 2020

Previsió despeses

Òrgans de govern i personal directiu

862.937,00 €

Personal eventual de gabinets

163.183,00 €

Personal funcionari

17.465.471,00 €

Personal laboral

5.341.261,00 €

Altre personal

3.636.455,00 €

Incentius al rendiment

325.695,00 €

Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec empresa
TOTAL

8.833.317,00 €
36.628.319,00 €

Despeses Corrents en Béns i Serveis (Capítol 2)
Les despeses previstes en el Capítol 2, despeses corrents en béns i serveis de l’Estat de
Despeses del Pressupost de 2020, són les que es detallen en el quadre adjunt i 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.
Despeses corrents en béns i serveis 2020

Previsió despeses

Arrendaments i cànons

709.586,00 €

Reparacions, manteniment i conservació

953.022,00 €

Material, subministraments i altres

25.553.123,00 €

Indemnitzacions per raó del servei

71.735,00 €

TOTAL

27.287.466,00 €

Despeses Financeres (Capítol 3)
Les despeses previstes en el Capítol 3, despeses financeres de l’Estat de Despeses del
Pressupost de 2020, són les que es detallen en el quadre adjunt. Es preveu la meritació en
concepte d'interessos dels préstecs concertats amb les diferents entitats financeres i els
interessos de demora i altres despeses financeres.
Despeses financeres 2020

Previsió despeses

De préstecs i operacions financeres en euros
Interessos de demora i altres despeses financeres
TOTAL

722.720,00 €
75.000,00 €
797.720,00 €

Despeses per Transferències Corrents (Capítol 4)
Les despeses previstes en el Capítol 4, transferències corrents de l’Estat de Despeses del
Pressupost de 2020, són les que es detallen en el quadre adjunt:
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Transferències corrents 2020

Previsió despeses

A ens públics i societats mercantils entitat local

1.150.768,00 €

A Comunitats Autònomes

120.044,00 €

A Entitats Locals

721.074,00 €

A Empreses privades

3.281.086,00 €

A Families i Institucions sense fi lucratiu

2.237.414,00 €

TOTAL

7.510.386,00 €

Despeses per Fons de Contingència i Altres Imprevistos (Capítol 5)
Les despeses previstes en el Capítol 5, fons de contingència i altres imprevistos de l’Estat de
Despeses del Pressupost de 2020, són per atendre les necessitats imprevistes, inajornables i
no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici. Ascendeixen a import de 415.000,00 €, que
correspon al 0,5% de les despeses no financeres.
Fons de Contingència i Altres Imprevistos 2020

Previsió despeses

Dotació fons contingència d'execució pressupostària

415.000,00 €

TOTAL

415.000,00 €

Despeses per Inversions Reals (Capítol 6)
Les despeses previstes en el Capítol 6, inversions reals de l’Estat de Despeses del Pressupost
de 2020, estan finançades per:
• 6.633.553,00 € de crèdits d’entitats financeres
•
844.549,00 € de subvencions de la Diputació de Barcelona
•
790.746,00 € de subvenció del FEDER
•
216.554,00 € de contribucions especials
•
202.500,00 € d’empreses privades
•
200.562,00 € de subvenció de la Generalitat
•
433.529,00 € de recursos ordinaris
Les inversions previstes suposen un 10,24 % del total dels crèdits pressupostaris de
l'Ajuntament i coincideixen amb les presentades en el Pla d'Inversions per a l'exercici econòmic
del 2020.
Inversions reals 2020

Previsió despeses

Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general

1.912.251,00 €

Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús
general
Inversió nova associada al funcionament operatiu dels
serveis
Inversió de reposició associada al funcionament operatiu
dels serveis
Despeses en inversions de caràcter immaterial

2.352.890,00 €

Despeses en béns patrimonials

1.367.075,00 €
3.275.101,00 €
144.455,00 €
270.221,00 €
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Inversions reals 2020

Previsió despeses

TOTAL

9.321.993,00 €

Despeses per Transferències de Capital (Capítol 7)
Les despeses previstes en el Capítol 7, transferències de capital de l’Estat de Despeses del
Pressupost de 2020, estan finançades per:
• 566.447,00 € de crèdits d’entitats financeres
• 360.000,00 € d’Aigües de Manresa SA
• 355.451,00 € de subvencions de la Diputació de Barcelona
•
15.000,00 € de recursos ordinaris
Transferències de capital 2020

Previsió despeses

A ens públics i societats mercantils de l'entitat

486.447,00 €

A Comunitats Autònomes

715.451,00 €

A Famílies i Institucions sense fi de lucre
TOTAL

95.000,00 €
1.296.898,00 €

Les transferències de capital previstes suposen un 1,43 % del total dels crèdits pressupostaris
de l'Ajuntament i coincideixen amb les presentades en el Pla d'Inversions per a l'exercici
econòmic del 2020.
Les inversions reals i les transferències de capital previstes suposen en conjunt un 11,67 % del
total dels crèdits pressupostaris de l'Ajuntament per l’exercici 2020.

Despeses per Actius Financers (Capítol 8)
Les despeses previstes en el Capítol 8, d'actius financers de l'Estat de Despeses del
Pressupost de 2020, corresponen a bestretes al personal funcionari i laboral, a microcrèdits per
habitatge i emprenedoria i creació d’empreses i a aportacions patrimonials.
Actius financers 2020

Previsió despeses

Concessió de préstecs fora del sector públic
Aportacions patrimonials

121.688,00 €
26.451,00 €

TOTAL

148.139,00 €

Despeses per Passius Financers (Capítol 9)
Les despeses previstes en el Capítol 9, passius financers de l'Estat de Despeses del
Pressupost de 2020, corresponen a les quotes d'amortització de les operacions de crèdit
vigents, a les quals ha de fer front aquest Ajuntament.
Passius financers 2020

Previsió despeses

Amortització de préstecs i operacions en euros
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7.587.701,00 €

Passius financers 2020

Previsió despeses

TOTAL

7.587.701,00 €

QUART. DEUTE VIU
La previsió de capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2019 és de 37.849.314,29 €,
dels quals 37.082.529,27 € són de préstecs a llarg termini (inclosa la previsió de periodificació
d’interessos meritats i no pagats a 31 de desembre de 2019 de 85.000,00 €) i 766.785,02 € l’aval
bancari de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA. No es preveu que s’hagi de
disposar d’operacions de tresoreria a curt termini a tancament de l’exercici 2019.
La previsió de l’amortització de préstecs a 2020 és de 7.587.696,42 € i la previsió de concertació
de nous préstecs el 2020 és de 7.200.000,00 €. Això suposarà un capital pendent d’amortitzar a
31 de desembre de 2020 de 38.461.617,87 €. En aquest cas s’ha inclòs una previsió d’utilització
d’operacions de tresoreria a curt termini d’1.000.000,00 €.

CINQUÈ. ANIVELLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Tenint en compte l'exposat i, una vegada exposades les bases utilitzades per a l'avaluació dels
ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions previstes i les
despeses de funcionament d'aquest Ajuntament, així com, les operacions de crèdit previstes, es
dedueix l'efectiva anivellació del pressupost conforme a lo establert en el paràgraf últim de
l'apartat 4 de l'article 165 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta el Pressupost sense dèficit inicial.

Manresa, 4 de desembre de 2019.
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