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Informe d’Intervenció  
 
En virtut del que es disposa en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 

d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l'article 

18.4 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 

Títol VI de la Llei 39/1988, en Matèria Pressupostària. 

 

Vista la Provisió d'Alcaldia de data 5 de febrer de 2020, la Memòria i l'Informe 

Economicofinancer subscrit a aquest efecte, emeto el següent  

 

INFORME 
 

Primer. El Projecte del Pressupost General per a l'exercici econòmic de 

2021, format pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament integra únicament el 

pressupost de l’Ajuntament, per tant coincideix el pressupost de l’ajuntament 

amb el pressupost consolidat. Així mateix s’annexa el pressupost de la 

Societat Municipal d’aigües SA. La societat municipal MoiaFutur es troba 

totalment dissolta, un cop venuts la totalitat d’actius i havent satisfet l’import 

resultant entre els seus creditors. S’ha donat de baixa del registre mercantil 

i de l’inventari de bens dels ens locals, 

  

Segon.   El Pressupost General de l’Ajuntament ascendeix a la quantitat de 

sis milions nou-cents setanta vuit mil quatre-cents vint euros amb vint-i-vuit 

cèntims (6.978.420,28 euros) tant en l'Estat de Despeses com en l’Estat 

d’Ingressos,  2021, no presentant en conseqüència dèficit inicial.  
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 Tercer.   Al Projecte de Pressupost General s'incorpora la documentació 

legalment exigible. 

 

El pressupost de l'Entitat Local format pel Sr. Alcalde-President, al que s'uneix 

la següent documentació: 

 

— Memòria subscrita per l'Alcalde explicativa del seu contingut i de les principals 

modificacions que present en relació amb el pressupost actualment en vigor. 

— Estat de despeses i estat d'ingressos. 

— Bases d'execució del pressupost. 

— Liquidació del Pressupost de l'exercici econòmic 2019 i execució a 30 de 

setembre de 2020.  

— Annex de personal de l'Entitat Local, en el qual figura la plantilla, de manera 

que es dona l'oportuna correlació amb els crèdits per a personal inclosos al 

pressupost. 

— Annex d'inversions a realitzar en l'exercici, subscrit pel President i 

degudament codificat.  

— Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels 

beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada Entitat Local. 

— Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats 

Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de 

les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer 

en l'exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions 

pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, 

reconeguts en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o partida 

pressupostària en la qual es recullen, i la referència al fet que aquests 

convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de 

finançament a la qual es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local. 

— Annex de l'Estat del Deute. 
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 — Informe economicofinancer, en què s'exposen les bases utilitzades per a 

l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència 

dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les 

despeses de funcionament dels serveis i l'anivellació del Pressupost.  

— L'Estat de previsió de les despeses i ingressos, així com els programes 

anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent de les 

Societats Mercantils, la capital de les quals pertany íntegra o majoritàriament 

a l'Entitat Local. 

— Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, 

de la Regla de Despesa i del Deute Públic. (suspeses la regla de despesa i 

estabilitat pressupostària per l’exercici 2021 per acord de les Corts Generals 

de 20 d’octubre). 

CONCLUSIÓ 
 
Vist el Projecte de Pressupost General per a l'exercici econòmic de 2021, presentat 

per l'Alcalde-President, comprovats els documents que conté aquest Projecte, i 

considerant que existeix equilibri pressupostari, aquesta Intervenció Municipal informa 

favorablement el mateix amb les consideracions establertes en l’informe econòmic-

financer i d’estabilitat, havent d'ajustar-se quant al procediment d'aprovació a l'indicat 

en aquest Informe. 

 
Interventor, Lluís Solé Díez        
Signat electrònicament  
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