Núm. Expedient: Expedients de Secretaria 2020/47
Promogut per:
INTERVENCIO
Òrgan d’aprovació: Comissió informativa assessora del ple municipal
Assumpte: Donar compte Informe trimestral estabilitat del 1r trimestre 2020

1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la corporació.
1.2. Títol: Informe-proposta per donar compte al Ple de l'informe trimestral del 1r.
trimestre de 2020, corresponent a les obligacions de subministrament d'informació
previstes a la L.O. 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
2. ANTECEDENTS
2.1.- A finals del mes d’abril de 2020 es va trametre al Ministeri la informació relativa a
les dades del primer trimestre de 2020 corresponents a l'obligació de
subministrament d'informació referent a l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
2.2.- L’interventor ha emès informe trimestral sobre el resultat de l’estabilitat
pressupostària i la valoració del compliment de la regla de despesa, així com del nivell
de deute viu, en les fitxes F.3, enviades al Ministeri, per mitjans telemàtics, juntament
amb la resta d'informació.
2.3.- El Ple de l'Ajuntament ha de tenir coneixement d'aquests informes d'avaluació de
les execucions trimestrals.
3. FONAMENTS DE DRET

3.2.- L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
3.3.- La Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'Informació de les
Entitats Locals realitzada pel Ministeri.
4.- CONCLUSIÓ
4.1.- Donar compte de l'informe trimestral, corresponent al primer trimestre de 2020,
enviat al Ministeri a finals del mes d’abril de 2020, on es comuniquen les dades
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3.1.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
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corresponents a l'Informe d'Avaluació del compliment dels objectius que contempla la
Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que el Pressupost d'aquesta Corporació :
* Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària
Ingrés
financer
Ajuntament
EMO

no

16.565.140,52
214.713,00

Despesa
financera

no

16.503.443,35
180.880,59

Ajustos
pròpia
Entitat
182.859,10
0,00

Ajustos
op.
Internes
0,00
0,00

Capacitat/necessitat
finançament
244.556,27
33.832,41

* El nivell previst de deute viu al final del període: 278.388,68€
* Es valora que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la Regla de Despesa.
4.2.- D’acord amb l’article 21 de La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en cas d’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostaria, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la despesa,
en la liquidació pressupostària de l’exercici, l’Administració que incompleixi formularà
un pla econòmic i financer que permeti en l’any en curs i el següent el compliment dels
objectius o de la regla de despesa.
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Lliçà d’Amunt, a la data de la signatura electrònica
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