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AL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Informe 1/2017 de la Intervenció General, de 27 de gener , relatiu a l’avaluació 
dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera correspon ent al quart trimestre 2016 
 
Atès que els articles 3 i 4 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos s’ha de realitzar 
en un marc d’estabilitat pressupostària i estan subjectes al principi de sostenibilitat 
financera. 

Atès  que 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, de deute públic i de 
la regla de despesa. 

Vist  que la Intervenció municipal ha de donar compte al Plenari municipal del 
compliment de l’obligació de subministrar informació periòdica. 
 

Per tot això, es proposa a l’excel·lentíssim Ple l’adopció dels següents 
 

ACORD 

ÚNIC.- DACIÓ DE COMPTE al Ple municipal de l’Informe 1/2017 de la Intervenció 
General, de 27 de gener, relatiu a l’avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al quart 
trimestre 2016; el contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 
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AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀ NICA 
2/2012, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2016.  
 
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 
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execució i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de la regla de despesa. 
 
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 38.934.961,42 € 

ANNEX 2. Regla de Despesa -8.748.440,01 € (-3.05 %) 

ANNEX 3. Deute públic 105.225.370,95 € (56.40 %) 

 
Per tant, el Pressupost en execució del grup sector Administracions Públiques i 
l’informe d’avaluació de compliment d’objectius corresponent al quart trimestre 
2016: 
 
Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 

Compleix l’objectiu de Regla de Despesa 

Compleix nivell de Deute Públic 

 
Sabadell, 27 de gener de 2017 
 
 
 
Joan Romagosa Rebulà 
Interventor General 

 
 
 
 
 
Sabadell, 7 de febrer de 2017 
 
 
 
 
 
Juli Fernàndez i Olivares 
L’Alcalde 

 
 


