PROPOSTA DE DICTAMEN
ÀREA: Serveis econòmics
Òrgan d’aprovació: Comissió informativa d’HIsenda
Assumpte: Donar compte Informe trimestral estabilitat del 1er. trimestre 2021

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 1er.
trimestre de 2021, 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 2021 es va trametre al Ministeri la informació relativa a
les dades del primer trimestre de 2021 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
3.1.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

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 2021,
enviat al Ministeri a finals del mes d’abril de 2021, on es comuniquen les dades
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 :
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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.
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Metadades

AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

* Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària
Ingrés
financer
Ajuntament
EMO

no

16.910.500,00
73.570,00

Despesa
financera

no

16.558.000,00
29.043,91

Ajustos
pròpia
Entitat
29.881,20
0,00

Ajustos
op.
Internes
0,00
0,00

Capacitat/necessitat
finançament
382.381,20
44.526,09

* El nivell previst de deute viu al final del període: 5.488.531,79€
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* Es valora que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la Regla de Despesa.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

765203e2cb7f42b1a71509e0a857ec81001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

