AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

PROPOSTA A PLE
INFORME DEL SECRETARI - INTERVENTOR EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020
Es dóna compte del següents informe del Sr. MARIÀ VILARNAU MASSA, secretari
interventor de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, en relació al compliment de les
obligacions trimestrals de subministrament de la informació previst a l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
FONAMENTS JURÍDICS
-

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat

Financera (LOEPSF).
-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercials.
-

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen

les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
-

Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica

l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
-

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries

per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “d’Obligacions trimestrals
de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any,
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
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trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020 (acumulat fins
31/03/2020) segons informació de la comptabilitat i previsions fins a finals d’any, el
resultat obtingut és el següent:
En relació a l’estat d’ingressos:

En relació a l’estat de despeses:
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L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys presenta el següent deute viu i venciment

mensual previst en el proper trimestre d’acord el formulari F1.1.13

I el seu perfil de venciment del deute en els propers 10 anys serà el següent d’acord
el formulari F1.1.14.

Donat que l’entitat encara no ha realitzat despeses derivades de la gestió del
COVID19 no procedeix emplenar els formularis relacionats a la plataforma.

