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CERTIFICAT
Vicenç Tur Martí, funcionari d’Administració Local, secretari de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia
26 de maig de 2022, adoptà, entre d’altres, el següent acord, que es transcriu literalment a
continuació:
Punt 2.2 Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost 1r trimestre 2022. Exp.
2022/002516
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 18 de maig de 2022, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
La Comissió es dona per assabentada

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

“Exp. 2022/002516
Assumpte: Estat d’Execució del pressupost del 1r trimestre de 2022
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 2 de desembre de 2021 va aprovar inicialment el
pressupost de l’exercici 2022, el qual va quedar aprovat definitivament el 30 de desembre de
2021.
L’article 61è. Informació de l’estat d’execució del pressupost de les esmentades bases
assenyala que:
“Dins dels 5 primers dies del mes posterior al següent al venciment de cada trimestre natural,
la Intervenció, formularà l’estat d’execució del pressupost. L’esmentat estat d’execució
s’elevarà al Ple, pel seu coneixement i efectes” .
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 es basa en el principi de transparència com a base
del funcionament de les Administracions Públiques considerant-se clau per a la rendició de
comptes i el control de la gestió pública, així com a generació de confiança en el correcte
funcionament del sector públic.
Es tracta d'augmentar la transparència concretant les obligacions legals d'informació de les
Administracions territorials i millorar la qualitat de la informació en coordinar-la, fer-la
comparable i més fiable.
A aquesta aposta per millorar la quantitat i qualitat d'informació disponible cal afegir la
potenciació de la publicitat activa d'una informació més completa, centralitzada, homogènia i
de fàcil accés que contribueix a la rendició de comptes i a un millor control de la gestió
pública.
L'interès per enfortir el principi de transparència no respon només a donar compliment a una
obligació prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
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Sostenibilitat Financera, sinó també a millorar la credibilitat i confiança en l'economia
espanyola que compta amb unes Administracions Públiques transparents i fiables.
A aquest efecte, aquesta Ordre ve a establir les especificacions del contingut de la informació
que ha de ser remesa, així com la freqüència i la forma de subministrament per complir així
amb eficàcia amb la instrumentació del principi de transparència.
D’acord amb l’article article 16 de la citada Ordre referent a les obligacions trimestrals de
subministrament d'informació dels ens locals, abans de l'últim dia del mes següent a la
finalització de cada trimestre de l'any es remetrà la següent informació:
“Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials.”

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Vist l’escrit de remissió de la Intervenció i de conformitat amb l’ordre HAP/1105/2012, d’1
d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de la informació
prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i en compliment de l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En virtut de tot això, la Regidoria d’Economia i Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent
DONAR COMPTE:
PRIMER. Deixar constància de la informació del primer trimestre de 2022, enviada al
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que es relaciona a continuació:
1)

Resum classificació econòmica.

2)

Desglossament ingressos corrents.

3)

Desglossament ingressos de capital i financers.

4)

Desglossament despeses corrents.

5)

Desglossament d’operacions de capital i financeres.

6)

Romanent de Tresoreria.

7)

Calendari i pressupost de Tresoreria.

8.1) Dotació de plantilles i retribucions 1a part.
8.2) Dotació de plantilles i retribucions 2a part.
8.3) Dotació de plantilles i retribucions 3a part.
8.4) Dotació de plantilles i retribucions 4a part.
9)

Deute viu i venciment mensual previst proper trimestre.
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10) Perfil de venciment de deute en els propers 10 anys.
11) Ajustos previstos per a la capacitat o necessitat de finançament.
12) Informe resultat estabilitat pressupostària.
13) Nivell de deute.
14) Interessos i rendiments meritats.
15) Fluxos interns.
16) Moviments del compte de creditors per operacions meritades.
17) Moviments del compte creditors per devolució d’ingressos.
18) Interessos i rendiments meritats.
19) Detall de les despeses finançades amb fons de la Unió Europea.
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SEGON. Deixar constància de la remissió de la informació a través de l’accés a les
aplicacions de captura de dades de Corporacions Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública.”
El Ple es dona per assabentat
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest PLE.
I perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

