CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

CORRECCIÓ DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ DEL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS -EN COMPLIMENT
D’ALLÒ QUE DETERMINA L’ARTICLE 16. 2 DEL RD 1463/2007AMB CARÀCTER INDEPENDENT DEL PREVIST A L’ARTICLE
191 . 3 DEL TRLRHL
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC * 2013 *
Estanislao Rota Tallant, interventor
Ripollès (Girona) emet l’informe següent:

habilitat

del Consell Comarcal

del

Aquesta Intervenció el dia 30 de gener de 2014 va elaborar el preceptiu informe
independent -del previst a l’article 191 . 3 del TRLRHL- que determina l’article
16. 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’E stabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Del referit informe se’n va donar compte al Plenari d’aquest Consell el dia 18 de
març de 2014.
El passat dia 19 de maig de 2014, mitjançant correu electrònic, la IGAE ha
comunicat a aquesta Corporació que una vegada analitzades les liquidacions
pressupostàries dels exercicis 2010, 2011 i 2012 del “Consorci Ripollès
Desenvolupament” –entitat actualment adscrita pel propi MINHAP a aquest
Consell i que es trobava pendent de sectoritzar com administració pública des
del dia 01/03/2013- cal incloure’l amb efectes del dia 1 de maig de 2014 dintre
del Sector de les Administracions Públiques (S.1313) de la comptabilitat
nacional, depenent a efectes econòmics d’aquest Consell.
Aquesta sectorització del Consorci Ripollès Desenvolupament com AAPP,
adscrita i dependent d’aquest Consell Comarcal, comporta que cal ajustar
l’informe global d’avaluació del compliment d’objectius que -de conformitat
amb la Llei Orgànica 2/2012- aquesta Intervenció va elaborar el dia 30 de gener
de 2014 i del qual se’n va donar compte a aquest Plenari.
Tanmateix, Les dades i demés notes d’aclariment subministrades per la
Intervenció del Consorci Ripollès Desenvolupament no han pogut estar
contrastades per aquesta Intervenció degut al poc temps disponible des de la
sectorització del Consorci com AAPP per part de la IGAE (comunicació i
aplicació de la oficina virtual del MINHAP canviada el dia 21 de maig de 2014) i
la data màxima per a remetre la informació consolidada d’aquesta Corporació
(23 de maig de 2014).
En conseqüència, llevat d’error o omissió involuntària, resulta:
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Primer. Que l’informe d’avaluació global sobre l’Estabilitat Pressupostària
en la liquidació de 2013, elaborat de conformitat amb els estats consolidats del
Grup”Administració Pública” -Consell Comarcal del Ripollès (CCR), Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès (CSRCR) i Consorci Ripollès
Desenvolupament (CRD)-, segons el lleial saber i entendre d’aquesta
Intervenció, compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària del Grup
d’entitats que estan dins del Sector Administracions Públiques de la
Corporació Local, d’acord amb el detall següent:

I nf orm e Aval uaci ó - Res ul t at Es t abi li t at P res s upost àri a del Grup Adm i ni s t raci ó Públ i ca

Entitat
CCR
CSRCR
CRD
TOTALS

Ingressos
no financers
6.838.480,18
921.258,94
1.857.416,01
9.617.155,13

Despesa
no financera
6.908.182,30
867.310,07
1.541.296,26
9.316.788,63

ajustaments
Capacitat o
Ajutaments per operacions
Necessitat
pròpia Entitat
internes
de Finançament
145.976,75
4.940,86
81.215,49
-4.217,64
-10.412,86
39.318,37
82.331,19
398.450,94
224.090,30
-5.472,00
518.984,80

Segon. Que l’informe d’avaluació global sobre el compliment de la Regla de
despesa en la liquidació de 2013, elaborat de conformitat amb els estats
consolidats del Grup”Administració Pública” -Consell Comarcal del Ripollès
(CCR), Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès (CSRCR) i Consorci
Ripollès Desenvolupament (CRD)-, segons el lleial saber i entendre d’aquesta
Intervenció, compleix amb la Regla de despesa del Grup d’entitats que estan
dins del Sector Administracions Públiques de la Corporació Local.
I nf orm e cons oli dat de l a Regl a de Des pes a del Grup Adm i ni s t raci ó P úbli ca

Entitat
CCR
CSRCR
CRD
TOTALS

Despesa
computable
Liquidació
2012
(1)
5.439.388,50
636.906,87
1.272.510,22
7.348.805,59

Aguments /
Taxa de
disminucions
referència
(art. 12.4)
1,70%
Prt. Act. 2013
(2)
(3)
5.531.858,10
0,00
647.734,29
0,00
1.294.142,89
0,00
7.473.735,29
0,00

Límit de la
Regla
de Despesa
(4)
5.531.858,10
647.734,29
1.294.142,89
7.473.735,29

Despesa
computable
Liquidació
2013
(5)
5.128.693,39
677.827,72
284.084,50
6.090.605,61

Diferència entre el “límit de la Regla de Despesa” i la “Despesa computable
del Pressupost de 2013” (4)–(5) ............................................. 1.383.129,67 €
% Increment despesa computable 2013 s/ 2012 ((5)–(1))/(1) =

-0,17
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Tercer. Que l’informe d’avaluació global sobre el compliment del nivell
d’endeutament a 31 de desembre de 2013, elaborat de conformitat amb els
estats consolidats del Grup”Administració Pública” -Consell Comarcal del
Ripollès (CCR), Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès (CSRCR) i
Consorci Ripollès Desenvolupament (CRD)-, segons el lleial saber i entendre
d’aquesta Intervenció, compleix amb l’objectiu del deute públic del Grup
d’entitats que estan dins del Sector Administracions Públiques de la
Corporació Local.

I nf orm e del ni vel l de deut e vi u a 31- 12- 2013 del Grup Adm i ni s t raci ó P úbl i ca

Entitat

CCR
CSRCR
CRD
TOTALS

Deute a
curt
termini

Emissions
de deute

539.950,71
0,00
0,00
539.950,71

Operacions
amb entitats
de crèdit

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.242.523,98
0,00 1.242.523,98

Fàctoring
sense
recurs

0,00
0,00
0,00
0,00

Avals
executats
reintegrats

0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
operacions
de crèdit

0,00
0,00
0,00
0,00

Amb
AAPP
(FFPP)

TOTAL
DEUTE VIU
31/12/2013

0,00 539.950,71
0,00
0,00
0,00 1.242.523,98
0,00 1.782.474,69

• Volum de deute sobre ingressos corrents liquidats consolidats:
Total deute viu a 31-12-2013
1.782.474,69
----------------------------------------- x 100 = ----------------- x 100 = 19,31%
Ingressos per operacions corrents
9.228.825,57

Informe que es posa en coneixement del Plenari en compliment d’allò que fixa
l’article 16. 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’E stabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Ripoll, 28 de maig de 2014
L'interventor accidental,

Estanislao Rota Tallant
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