Informe sobre el compliment dels requisits de la llei orgànica
2/2012 en l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
del pressupost municipal de l’exercici 2017 que es presenta a
aprovació del ple municipal del dia 19 de juliol de 2017 (33/2017
m.c.)
D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en
endavant), “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels
diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei
s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea”.
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació,
han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar
la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels
requeriments acordats en la normativa europea en aquesta
matèria”. Per tant, aquest informe no és només informatiu per l’acte
d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 11 són
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic.
D’acord amb el que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012,
d’1 ’octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquest
Ajuntament ha de remetre al “Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas” l’actualització de la informació sobre
l’acompliment del objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del
límit del deute referides a 30 de juny de 2017 .
Per altra banda la “Subdirección General de Estudios y Financiación
de Entidades Locales” considera que davant la circumstància de
que trimestralment, i en compliment de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre, l’Ajuntament ha de remetre al “Ministerio de Hacienda y
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Administrtaciones Públicas, informe d’Intevenció actualitzat sobre
l’acompliment dels objectius d’estabilitat, regla de despesa i límit del
deute, es poden tramitar expedients de modificació de crèdit tenint
només en compte la normativa pressupostària, de manera que
l’acompliment dels objectius d’estabilitat i regla de despesa no
representi requisit previ necessari per a l’aprovació de l’expedient,
sense perjudici de l’actualització trimestral de les dades i adopció de
les mesures pertinents com a conseqüència de l’avaluació.
A la vista del que ha quedat exposat i al empara de les
consideracions de la “Subdirección General de Estudios y
Financiación de Entidades Locales”, assenyalades anteriorment
l’Interventor que subscriu estima que l’estimació dels l’ objectius
sobre la regla de la despesa i estabilitat pressupostària no són
requisits previs necessaris per a l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits que es sotmet al ple municipal.
Objectiu del deute
L’expedient de modificació de crèdits que es sotmet a aprovació
plenària el dia 19 de juliol de 2017 no augmenta ni disminueix el
deute que consta en l’expedient d’aprovació del pressupost
municipal per a l’exercici 2017, donat que no preveu la formalització
de cap nova operació de crèdit.
D’acord amb tot el que ha quedat reflectit anteriorment els controls
de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en la proposta de
modificació de crèdits del pressupost per a l’exercici 2017 que es
presenta al ple municipal de data 19 de juliol de 2017, per a la seva
aprovació.
Esplugues de Llobregat, 12 de juliol de 2017
L’INTERVENTOR
Javier Vicen Encuentra
2

