De conformitat amb l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, emeto el següent informe,
PRIMER. La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes

d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC):
a) Per a l’Ajuntament,



Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2020 i detall
d'execució al final del trimestre vençut.



Situació del romanent de Tresoreria.



Calendari i pressupost de Tresoreria.



Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en
pròxim trimestre.



Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.



Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació
requerida per aplicació del que es disposa en 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 (ajustis SEC).


Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu
estabilitat financera (deute públic).



Efectes COVID19 en Despeses i Ingressos
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1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu

Número: 2020-1228 Data: 11/11/2020

següent a la finalització de cada trimestre de l'any la següent informació:

INTERVENCIO

Josep Jaume Mateu Beà (1 de 1)
Interventor
Data Signatura: 11/11/2020
HASH: c0849ea94f4df46f31c172a636f844df

INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST

Del conjunt de la informació facilitada al Ministeri d’Hisenda la més significativa
és la que es detalla tot seguit, constant a l’expedient com documentació annexa la
totalitat de la informació facilitada.

3r TRIMESTRE 2020 (Acumulat a 30 de setembre de
2020)

TOTALS INGRESSOS

19.523.799,92 €

5.191.382,81 €

1.273.835,13 €

Ingressos corrents

18.608.773,32 €

4.277.914,55 €

713.866,16 €

Impostos directes

11.519.953,68 €

513.575,47 €

458.579,44 €

Impostos indirectes

456.541,08 €

456.091,57 €

0,00 €

Taxes i altres ingressos

3.365.944,80 €

375.569,12 €

120.450,69 €

Transferències corrents

3.174.872,02 €

2.845.603,28 €

134.836,03 €

91.461,74 €

87.075,11 €

0,00 €

915.026,60 €

913.468,26 €

559.968,97 €

Ingressos patrimonials
Ingressos de capital
Alienació d'Inversions Reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

907.282,44 €

907.282,44 €

551.552,40 €

7.744,16 €

6.185,82 €

8.416,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Obligacions reconegudes netes

Pagaments
líquids Exercici
corrent

Pagaments
líquids
Exercicis
tancats

TOTALS DESPESES

12.945.548,51 €

12.502.323,67 €

1.754.004,05 €

Despeses corrents

10.624.540,40 €

10.184.834,92 €

1.307.835,36 €

Despes de personal
Despeses en bens corrents i de
serveis
Interessos

4.012.266,17 €

4.012.266,17 €

933,99 €

3.849.814,97 €

3.438.862,21 €

1.006.709,19 €

47.741,73 €

47.741,73 €

0,00 €

Transferències corrents

2.714.717,53 €

2.685.964,81 €

300.192,18 €

Fons de contingència
Despeses de capital
Inversions
Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

2.321.008,11 €

2.317.488,75 €

446.168,69 €

883.087,46 €

879.568,10 €

435.539,53 €

0,00 €

0,00 €

10.629,16 €

1.700,00 €

1.700,00 €

0,00 €

Variacions de passius financers

1.436.220,65 €

1.436.220,65 €

0,00 €

SALDO DEL PERÍODE

6.578.251,41 €

-7.310.940,86 €

-480.168,92 €

Variacions d'actius financers

Tresoreria al final del
trimestre
Total pendent de cobrament

4.613.438,69 €
24.328.432,19 €

Número: 2020-1228 Data: 11/11/2020

Recaptació
líquida
Exercicis
tancats
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Recaptació
líquida Exercici
corrent

Drets reconeguts nets

INTERVENCIO

DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL
COMUNICACIÓ MINITERI

Pendent de cobrament exercici
corrent
Pendent de cobrament
exercicis tancats
D'altres operacions no
pressupostàries
Total pendent de pagament
Pendent de pagament exercici
corrent
Pendent de pagament exercicis
tancats
D'operacions no
pressupostàries
Partides pendents d’aplicació
Cobraments pendents
d'aplicació
Pagaments pendents
d'aplicació
Romanent de tresoreria total

14.332.417,11 €
9.736.622,46 €
259.392,62 €
3.416.470,93 €
443.224,84 €
23.598,32 €
2.949.647,77 €
-5.976.219,08 €
6.037.495,40 €
61.276,32 €

7.092.700,14 €

Excés finançament afectat
Romanent de tresoreria per a
despeses generals
Obligacions pendents d’aplicar
al pressupost
Creditors per devolucions
d’ingressos
Romanent de tresoreria per a
DG Ajustat

1.822.678,33 €
10.633.802,40 €

845,39 €
10.119.750,54 €

Import del deute viu al final
del període

11.349.918,10 €

Passius contingents (No inclòs al
pressupost)

2.043.914,01 €

CALCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Ingressos no financers

21.569.817,43

Despesa no financera

18.653.881,16

Ajustos SEC
CAPACITAT/NECESSITAT
FINANÇAMENT

-445.713,50 €
2.470.222,77 €

EFECTES COVID-19 EN
DESPESES
Àrea de despesa

Capítol

Total despesa
associada amb mesures
Covid

Despesa total sense
mesures Covid en el
grup de programes

132. Seguretat i ordre públic

1

137,35 €

1.019.535,14 €

132. Seguretat i ordre públic

2

8.983,98 €

98.785,19 €

Altres despeses Àrea desesa 1Serveis Bàsics

1

57.125,00 €

1.543.471,36 €

231. Assistència social primària

1

9.515,41 €

132.724,39 €

231. Assistència social primària

2

8.712,00 €

127.622,66 €

2

87.655,27 €

259.460,02 €

6

43.546,52 €

133.484,00 €

1

7.054,40 €

1.427.612,21 €

9. Actuacions de caràcter
general
9. Actuacions de caràcter
general
9. Actuacions de caràcter
general

INTERVENCIO

513.206,47 €
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Dubtós cobrament

Número: 2020-1228 Data: 11/11/2020

19.549.180,87 €

TOTAL EFECTES COVID-19
EN DESPESES

222.729,93 €

4.742.694,97 €

b) L’EPE Nostreserveis està inclosa en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’ordre al
finançar-se majoritàriament amb recursos de l’Ajuntament, si bé està exempta de
comunicació per trobar-se pendent de sectoritzar per part del MINHAP.
SEGON. Legislació aplicable:



Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica

TERCER. S'ha Complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació
requerida, dins dels terminis establerts.
QUART. De les dades d'execució del pressupost al final del segon trimestre,
resulta el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat

INTERVENCIO

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Número: 2020-1228 Data: 11/11/2020



a) Es Compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.
CINQUÈ. D'aquest Informe d'avaluació n’ha de tenir coneixement el Ple
d'aquesta Corporació, al que també es posa de manifest l’important càrrega de treball
que comporten aquests retiments pel volum d’informació a remetre el qual concorre
amb dèficits de personal, el que en dificulta la seva elaboració, tal com es posa de
manifest en l’informe d’insuficiència de mitjans de la intervenció i la tresoreria
municipal de data 7 de novembre de 2020.
L’interventor
Josep Jaume Mateu Beà
Document signat electrònicament al marge.
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Financera i que suposen que al Pressupost d'aquesta Corporació:

