AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Informe sobre el compliment deis requisits de la llei organica
2/2012 en l'aprovació de l'expedlent de modificació de credits
del pressupost municipal de Pexercici 2017 que es presenta a
aprovació del ple municipal del dia 18 d'octubre de 2017
(44/2017)

D'acord amb l'article 3 de la llei organica 2/2012 de 27 de abril, de
Establlitat Pressupostarja i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en
endavant), "l'elaboració, aprovació i execució deis pressupostos i
a/tres actuaclons que afectln les despese·s o ingressos deis
diferents �ubjectes compresos en /'ambit d'ap/icació d'aquesta Llei
s'ha de fer en un marc d'estabilitat pressupostaria, coherent amb la
normativa europea".
L'article 6 de la LOEPSF exigeix que "e/ pressupost i la liquidació,
han de contenlr informacíó sufícíent í adequada que.permeti verificar
la seva sltuació financera, el compliment deis objectius d'estabilitat
pressupostaria l de sostenibilitat financera i l'observan,;a deis
requerlments acordats en la normativa europea en aquesta
materia". Per tant, aquest informe no és només informatiu per l'acte
d'aprovaci6, sin6 que forma part del mateix expedient a aprovar.
Els controls a validar, atenent al que determina l'article 11 s6n
l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, 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'informaci6 previstas a la· Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril,
d'_Estabilitat Pressupostaria 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 setembre de 2017.
Per altra banda la "Subdirección General de Estudios y Financiación
de Entidades Locales" considera que davant la circumstancia de
que trimestralment, i en compllment 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'lntevenció actualitzat sobre
l'acompliment deis objectius d'estabilitat,_ regla de despesa i límit del
deute, es poden tramitar expedients de modificació de crédit tenint
només en compte la normativa pressupostaria, de manera que
l'acompliment deis objectius d'estabilitat i regla de despesa no
representi requisit previ necessari per a l'aprovació de I Jexpedient,
sense perjudici de l'actualitzaci6 trimestral·de les dades i adopció de
les mesures pertinents com a co·nseqüéncia 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
!'Interventor que subscríu estima que l'estimació deis 1 1 objectius
sobre la regla de la despesa i estabilitaf pressupostaria no són
requisits previs necessaris per a l'aprovació dé l'expedient de
modificació de credits que es sotmet al ple municipal.
Objectiu del deute

L'expedient de modificació de crédits que es sotmet a aprQvació
·plenaria el dia 18 d'octubre 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 crédit.
D'acord amb tot el que ha quedat reflectit anterio.rment els controls
de la llei organica 2/2012 es compleixen en la proposta de
modificació de credits d�I pressupost per a l'exercici 2017 que es
presenta al ple municipal de data 18 d'octubre de 2017, per a la
seva aprovació.
Esplugues de Llobregat, 5 d'octubre de 2017
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INFORME D'INTERVÉNCIÓ (43/2017)
Examinat l'expedient de modificació de crédits del pressupost municipal en vigor que es
proposa aprovar a la sessió del Ple de l'Ajuntament a celebrar el mes d'octubre · de
2017 s'informa el següent:
Primer.- L'esmentat expedient ha estat elaborat d'acord amb els articles 35 a 38 del
Reial decret 500/1990 de 20 d'abril que desenvolupa el capltol primer del trtol
sise de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
segons el text refós aprovat per �eial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg.
Segon.- Amb les següents verificacions es comprova que les moditicacions de credit
proposades no alteren l'anivellament deis ingressos i despases pressupostaries:
ESTAT DE DESPESES
Baixes de crédit
Credit extraordinari (cap. 11 )
TOTAL

-

236.195, 18
6.500.000,00
6.263.804,82

ESTAT D'INGRESSOS
Romanent Uauid de Tresoreria

6.263.804,82

TOTAL

6.283.804,82

Tercer.- L'aplicació de l'import de 6.263.804,82 € procedent del romanent líquid de
tresoreria per a despesa general, a finar:u;ar la despasa derivada de la indemnització per
la extinció del contracta de conce�sió administrativa La Baronda ja quedava recollida
en !'informe d'aquesta lntervenció, de data 8 de ma� de 2017, que consta en
l'expedient d' aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2016.
Esplugues de Llobregat, 5 d'octubre de 2017
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