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: 2020-0908 Data: 06/08/2020

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

INTERVENCIO

Josep Jaume Mateu Beà (1 de 1)
Interventor
Data Signatura: 06/08/2020
HASH: 35859c668f77390ae69fde3386a8fd80

INFORME D’INTERVENCIÓ

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.

2n TRIMESTRE 2020 (Acumulat a 30 de juny de
2020)

18.627.709,88 €
17.714.383,28 €
11.425.949,39 €
453.475,97 €
3.309.931,75 €
2.451.767,79 €
73.258,38 €
913.326,60 €
0,00 €
907.282,44 €
6.044,16 €
0,00 €

4.708.686,37 €
3.795.359,77 €
498.470,62 €
453.026,46 €
323.223,15 €
2.451.767,79 €
68.871,75 €
913.326,60 €
0,00 €
907.282,44 €
6.044,16 €
0,00 €

Recaptació
líquida Ex Tc
1.242.232,92 €
685.888,77 €
438.186,63 €
0,00 €
112.866,11 €
134.836,03 €
0,00 €
556.344,15 €
0,00 €
551.552,40 €
4.791,75 €
0,00 €

Obligacions
reconegudes
netes

Pagaments
líquids Ex Ct

TOTALS DESPESES
Despeses corrents
Despes de personal
Despeses en bens corrents i de serveis
Interessos
Transferències corrents
Fons de contingència
Despeses de capital
Inversions
Transferències de capital
Variacions d'actius financers
Variacions de passius financers

8.740.095,22 €
6.872.295,37 €
2.674.981,99 €
2.499.524,01 €
36.744,37 €
1.661.045,00 €
0,00 €
1.867.799,85 €
812.240,96 €
0,00 €
0,00 €
1.055.558,89 €

8.386.063,42 €
6.518.267,57 €
2.674.981,99 €
2.152.156,64 €
36.744,37 €
1.654.384,57 €
0,00 €
1.867.795,85 €
812.240,96 €
0,00 €
0,00 €
1.055.554,89 €

1.754.003,05 €
1.307.835,36 €
933,99 €
1.006.709,19 €
0,00 €
300.192,18 €

SALDO DEL PERÍODE

9.887.614,66 €

-3.677.377,05 €

-511.770,13 €

Tresoreria al final del trimestre
Total pendent de cobrament
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

7.394.712,68 €
23.909.453,25 €
13.919.023,51 €
9.767.582,94 €
222.846,80 €
3.316.349,14 €
354.027,80 €
23.598,32 €

Pagaments
líquids Ex Tc

446.167,69 €
435.538,53 €
10.629,16 €
0,00 €
0,00 €

Número: 2020-0908 Data: 06/08/2020

TOTALS INGRESSOS
Ingressos corrents
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos de capital
Alienació d'Inversions Reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers

Recaptació
líquida Ex Ct
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Drets
reconeguts
nets

INTERVENCIO

DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL
COMUNICACIÓ MINITERI

D'operacions no pressupostàries
Partides pendents d’aplicació
Cobraments pendents d'aplicació
Pagaments pendents d'aplicació
Romanent de tresoreria total
Dubtós cobrament
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

2.938.723,02 €
-5.128.194,10 €
5.190.346,64 €
62.152,54 €
22.859.622,69 €
7.092.700,14 €
1.824.488,16 €

Import del deute viu al final del període

11.730.579,86 €

13.942.434,39 €
513.206,47 €
845,39 €

21.557.949,02
19.496.438,34
-445.713,50 €
1.615.797,18 €

EFECTES COVID-19 EN DESPESES
Àrea de despesa
131. Seguretat i ordre públic
231. Assistència social primària
231. Assistència social primària
231. Assistència social primària
9. Actuacions de caràcter general
9. Actuacions de caràcter general
TOTAL EFECTES COVID-19 EN
DESPESES

Total despesa
Capítol associada amb
mesures Covid

Despesa total
sense mesures
Covid en el grup
de programes

137,35 €
4.486,35 €
957,88 €
25.344,70 €
100.248,55 €
45.117,74 €

654.263,83 €
96.026,80 €
23.884,41 €
115.735,18 €
328.429,23 €
55.588,40 €

176.292,57 €

1.273.927,85 €

1
1
2
4
2
6

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:
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CALCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Ingressos no financers
Despesa no financera
Ajustos SEC
CAPACITAT/NECESSITAT
FINANÇAMENT

952.119,43 €

INTERVENCIO

Passius contingents (No inclòs al pressupost)

Número: 2020-0908 Data: 06/08/2020

13.428.382,53 €

•

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

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,

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

a) Es Compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.

CINQUÈ. D'aquest Informe d'avaluació ha de tenir coneixement el Ple d'aquesta
Corporació.
L’interventor
Josep Jaume Mateu Beà

INTERVENCIO

i que suposen que al Pressupost d'aquesta Corporació:

Número: 2020-0908 Data: 06/08/2020

resulta el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la
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Document signat electrònicament al marge.

