Antonio Moreno Baza, secretari de l’Ajuntament d’Arenys de Mar,
CERTIFICO:
Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari que va tenir lloc el dia25 de
novembre de 2021, va adoptar entre d’altres els següents acords:
L’alcaldessa Sra. Annabel Moreno, dóna compte d’aquesta proposta d’acord:

“4.- DONAR COMPTE DE L’AVALUCIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI
2/2012 D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA- 3R TRIMESTRE
DE L’EXERCICI 2021 (PRP2021/922).-

Atès que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del
funcionament de les Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment de comptes
i el control de la gestió econòmica per a contribuir a generar confiança en el correcte
funcionament del sector públic.
Vist que a l'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que
les Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment
de les disposicions d'aquesta llei.
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INFORMACIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012 D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA,
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2105/2012 EN MOTIU DE LES OBLIGACIONS
TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS –
TERCER TRIMESTRE 2021 -

Considerant que el desenvolupament reglamentari a que es refereix l’esmentat article de la
LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, i en concret, sobre
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha recollit a l’article 16.
Atès que els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de
subministrament d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, han
entrat en vigor l’1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de
l’Ordre.

Atès que en quan a la necessitat de donar compte al Ple, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, que desenvolupa la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, establia en el seu
article 16.2 l’obligatorietat d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu
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Considerant que de conformitat amb el regulat a l’ article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, l’ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la
informació trimestral corresponent al tercer trimestre de 2021, en temps i forma, el dia 31 de
octubre de 2021. Havent-se tramès la totalitat de la informació requerida pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada a l’
”Oficina Virtual de les Entitats Locals”.
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d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits dels expedients de determinades
modificacions de crèdit. En l’actualitat amb l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre Ministerial
de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons
contestació emesa per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals a
pregunta de “Cosital Network”, la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la
regla de la despesa no es requisit previ necessari per l’aprovació dels expedients de
modificació, sinó que procedeix l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de
compliment dels objectius a que es refereix l’Ordre HAP2105/2012.
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És per tot això que es dona compte al Ple de la informació del tercer trimestre del 2021 de
l’execució pressupostària comunicada pel compliment de les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
d’acord amb els formularis remesos que s’adjunten com Annex i d’on es desprenen les
següents dades en relació a les previsions d’evolució de les ORN, els DRN al tancament de
l’exercici i als càlculs realitzats per l’acreditació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i del límit de deute.
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3)Informe actualitzat avaluació-Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració
Pública .
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2)Compte de pèrdues i guanys, Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys 09-08-006-AI-001
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4)Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat.

El Ple es dona per assabentat.”
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El secretari
Antonio Moreno Baza

Vist i plau
L’alcaldessa
Annabel Moreno Nogué

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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I, perquè així consti, lliuro el present certificat, per ordre i amb el Vist-i-plau de la Sra.
Alcaldessa, amb les reserves de l’article 206 del Reglament d’Organització i funcionament dels
Ens Locals.
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