INFORME QUE EMET L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), que haurà
d’efectuar-se per mitjans electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (art. 5.1).
Atès que per la Intervenció municipal es va procedir a trametre al MINHAP la
informació següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de
2016:
. Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2016 i detall d’execució al
final del trimestre vençut.
. Situació del romanent de Tresoreria.
. Calendari i pressupost de Tresoreria.
.Deute viu i calendaris de venciment del deute.
. Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació d’allò disposat a l’article 16.9 de l’Ordre).
. Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustos SEC).
De la revisió de la normativa (principalment, L.O. 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2.105/2012, d'1 d'octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la
L.O. 2/2012) així com de la Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament
d'informació de les Entitats Locals, es desprèn que el Ple ha de tenir coneixement
de l'informe d'avaluació de les execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal
que l'aprovi.
Les dades resultants de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la
Corporació del segon trimestre de 2016 (a data 30 de juny de 2016) emès per la
interventora municipal, van ser les següents:
L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
El nivell de deute a final del període és de 9.201.165,57 euros.
Sant Celoni, 21 de març de 2017.
L’interventor accidental

