INFORME NÚM. 28 /2021
INFORME DE LA INTERVENCIÓ D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA i SOSTENIBILITAT
FINANCERA A L’EFECTE DE L’APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. 3
DE LA LLEI 9/2017 DE 8 DE NOVEMBRE DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.

ANTECEDENTS:
En data 17 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment pel Ple el Pressupost
Municipal de 2021. Aquest Pressupost va ser aprovat definitivament i publicat en el
BOP en data 18 de gener de 2021. Com a part integrant d’aquest expedient s’incloïa
informe de la Intervenció general núm. 90/2020 sobre el compliment dels objectius de
la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i financera (LOEPSF), en el que es
conclou que a nivell consolidat del sector públic municipal es preveu el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el de deute viu.
Cal indicar que pel 2021 l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària és
merament informativa, no sent avaluable la regla de la despesa d’acord amb la LO
2/2012, atesa la suspensió de les regles fiscals pel 2020 i 2021, per Acord del Consell
de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del Congrés de Diputats
de 20 d’octubre de 2020.
Dins del pressupost municipal existia dotada la partida a la que es refereix l’expedient
per import suficient, que corresponia a la previsió del contracte al que es fa referència.
Per aquesta raó,
S’informa :
Respecte a l’expedient de contractació que consta en la proposta i que conté la
diligència de fiscalització de la Intervenció general, s’inclou la remissió a l’informe
d’intervenció 90/2020 realitzat amb motiu de l’aprovació de l’Expedient del Pressupost
municipal de l’exercici 2021, fent-se constar la suspensió de les regles fiscals per a
l’exercici 2021 per acord del CM de 20 d’octubre de 2020.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
La interventora general

Maria Criseida Ramírez Domínguez

Aquest informe s’utilitzarà i farà constar en la diligència de fiscalització, si
correspon, per aquelles despeses previstes inicialment en el Pressupost 2021.
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