
DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 
2/2012 EN EL 3R TRIMESTRE DE 2017 
 
Per donar compliment als objectius 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 (LOEPSF) es dona 
compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera. 
 
La informació referent a l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2017 s’ha presentat 
via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, el dia 27 d’octubre de 2017 per part de la Intervenció municipal. 
 
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar: 
 

- Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2017, o en el seu cas, del 
prorrogat fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del trimestre 
vençut. 

- Situació del romanent de tresoreria 
- Calendari i pressupost de tresoreria 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per 

aplicació del que es disposa en l’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 (ajustos SEC) 

 
Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials: 

- Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys 
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre 
vençut. 

- Calendari i Pressupost de Tresoreria 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius 
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de l’entitat a 

l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC 
 

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe de la 
Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per al 
tercer trimestre de 2017, s’informa que la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament de 
Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals SA,  
 

- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
- Compleix l’objectiu de Deute públic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
A Premià de Dalt, signat electrònicament al dors a la data que hi figura 
 
La Interventora Acctal., 
 
M.Teresa Fernández Hinojosa 
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