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INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE EL/LA/L’
AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN
L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE CONFORMITAT
ANTECEDENTS
1. Número d’expedient: 2020/6821
2. Descripció de l’expedient:
Avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
aprovació del pressupost de la Diputació de Girona 2021
3. Òrgan competent: Ple
4. Import: 147.100.465,00€
FONAMENTS JURÍDICS
1. Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004).
2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Art. 16.2 RD 1463/2007, La intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes autònoms i entitats
dependents. L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà al previst en l'article
168.4 del RDLeg 2/2004. Així mateix, la intervenció de l'entitat local elevarà al ple informe
sobre els estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cada una de les entitats
dependents (no integrades en el sector administracions públiques).
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control permanent
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del
sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a
l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del RD
424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació de la
proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada en el punt 3 dels fonaments
jurídics, amb els següents resultats:
Aspectes revisats de conformitat:
- Que en base als càlculs adjunts a aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària d'acord amb l'art. 16.2 del RD 1463/2007. (Art. 16.2 RD 1463/2007)
CONCLUSIÓ
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT.
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