
CODI DE L’EXPEDIENT: 159  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_159_OBLIGACIONS TRIMESTRALS MEH 4RT. T. 2021

M. ALBA ARRUFAT VILAGINÉS, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola (Anoia)
C E R T I F I C A: Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en data 9 de març de 2022, va donar compte
dels següents A C O R D S:

DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ PEL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS
CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012,  D’1 D’OCTUBRE, MODIFICADA PER
L’ORDRE HAP/2082/2014, DE 7 DE NOVEMBRE - LLEI ORGANICA 2/2012 – 4t.  Trimestre
2021

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció que s’ha de trametre  el dia 31 de gener de 2022 al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals,
en compliment de l’Ordre  HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que estableix l’obligació trimestral de
subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16) i que en el seu modificat per l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, l’article 16.10 queda amb el següent redactat: “Del
compliment de l’obligació de subministrament d’informació a la que es refereix aquest precepte, i
referent als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les Corporacions Locals de
població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació esmentada en els apartats 7 i 8
anteriors”.

L’informe d’intervenció conté la següent informació referent al 4rt. Trimestre de 2021:

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2021 i detall d’execució al final del
trimestre vençut.

- Situació del Romanent de Tresoreria

- Calendari i Pressupost de Tresoreria

- Deute viu i previsió del deute a 10 anys

- Resum estat  execució  del pressupost

-  Dotació de la plantilla i retribucions

- Ajustos contemplats en l’informe d’avaluació per relacionar el saldo resultant d’ingressos i
despeses del pressupost actualitzat amb la capacitat o necessitat de finançament calculada
conforme a la normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

- Informació per a l’aplicació de la regla de la despesa.

- Informació devolucions Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
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Hoserpi S.L.

- Balanç

- Actualització del pressupost d’explotació

- Calendari i Pressupost de Tresoreria

- Deute viu i previsió del deute a 10 anys

- Dades d’execució d’efectius

- Actualització de capacitat/necessitat de finançament (calculada conforme SEC)

- Informació per a l’aplicació de la regla de la despesa.

C. Serveis d’Atenció Dependència Hostalets de Pierola

- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2021 i detall d’execució al final del
trimestre vençut.

- Situació del Romanent de Tresoreria

- Calendari i Pressupost de Tresoreria

- Deute viu i previsió del deute a 10 anys

- Resum estat  execució  del pressupost

-  Dotació de la plantilla i retribucions

- Ajustos contemplats en l’informe d’avaluació per relacionar el saldo resultant d’ingressos i
despeses del pressupost actualitzat amb la capacitat o necessitat de finançament calculada
conforme a la normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

- Informació per a l’aplicació de la regla de la despesa.

Consolidat Ajuntament, Hoserpi S.L.  i C. Serveis d’Atenció Dependència Hostalets de
Pierola

- Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària,  de la regla de la
despesa i del nivell de deute viu al final del període

I perquè així consti, per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a els Hostalets de Pierola, a la
data de la signatura electrònica
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