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INFORME IGAS/101/2019 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ A L 
MINHAFP CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE 2019 DEL SECTOR 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

DATA 04/11/2019 

 
 
AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀ NICA 2/2012, 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2019.  
 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 
estableix l’obligació de comunicar abans de l’últim dia del mes següent a la finalització 
de cada trimestre de l’any l’actualització dels pressupostos en execució i el compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
Les dades de l’execució del Pressupost i dels estats financers de les Entitats que 
formen part del sector Administracions Públiques de la Corporació Local són les 
següents: 
 
 

ANNEX 1. Estabilitat pressupostària                                   6.014.297,52 € 

ANNEX 2. Deute públic 102.017.769,42 € (47,73%) 

 
Per tant, el Pressupost en execució del grup sector Administracions Públiques i 
l’informe d’avaluació de compliment d’objectius corresponent al tercer trimestre 2019: 
 
 

Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, c ontemplat al Pla Econòmic 

Financer aprovat 

 
 
No obstant això, de la informació corresponent a l’Ajuntament de Sabadell, la 
Intervenció General fa les següents OBSERVACIONS :  

 
“a) Las operaciones correspondientes a la nómina de los meses de mayo a 
septiembre del Ayuntamiento de Sabadell se han formalizado como concepto no 
presupuestario (40.001) por importe de 18.402.886,76 €, registrándose a tal efecto 
los correspondientes apuntes en la rúbrica 413 del PGCP-AL anexa a la ICAL, sin 
que conste su aplicación presupuestaria. 
 
b) Las operaciones correspondientes a las operaciones de crédito de junio a 
septiembre del Ayuntamiento de Sabadell se han formalizado como concepto no 
presupuestario (40.001) por importe de 4.017.907,93 €, registrándose a tal efecto 
los correspondientes apuntes en la rúbrica 413 del PGCP-AL anexa a la ICAL, sin 
que conste su aplicación presupuestaria. 
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c) El Ayuntamiento de Sabadell aplicó en el ejercicio 2017 la DA 6 de la LOEPSF y 
realizó inversiones financieramente sostenibles. A fecha de hoy no le consta a esta 
Intervención que el Ayuntamiento de Sabadell haya procedido a dar cumplimiento a 
lo previsto en el art. 32 de la LOEPSF en relación a la ejecución de las IFS.” 
 
 

Sabadell, novembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Jorba Muñoz 
Viceinterventora 
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