INFORME D’INTERVENCIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del RDLeg 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals, i l’article 18.4 del RD. 500/1990, aquesta Intervenció, en relació al
Projecte de Pressupost General de la Diputació de Lleida per a l’exercici de
2012, informa el següent:
A.- Contingut formal.
D’acord amb el que estableix l’article 168.1 del RDLeg 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals, el Projecte de Pressupost General d’aquesta corporació per a
l’exercici de 2012, té el següent contingut:
a.- Els estats de previsions d’ingressos i despesa de la Diputació i de cada
un dels seus OO.AA., a saber:
- Fundació Pública “Institut d’Estudis Ilerdencs”.
- Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”.
- Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.
- Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida.
b.- L’estat d’ingressos i despeses consolidat.
c.- Les Bases d’Execució del Pressupost.
d.- La Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions
que presenta en relació al vigent.
e.- La liquidació del pressupost de l’exercici 2010 de cada una de les
Entitats que integren el Grup de la Diputació.
f.- L’estat de tramitació de tots els pressupostos de les diferents entitats,
referit al dia 30 de novembre de 2011.
g.- L’annex de personal de la Diputació i dels seus OO.AA. valorat, així com
la plantilla.
h.- L’annex d’inversions, així com els acords relatius a la seva realització, en
el seu cas i l’adopció de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis
futurs.
i.- Convenis signats amb diferents entitats que contenen de compromisos
de despesa per exercicis futurs.
j.- Detall de la càrrega financera de la Corporació.
k.- Informe econòmic-financer.
l.- Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de
la Diputació, els seus Organismes i entitats depenents.
B.- Anàlisis de les previsions.
Les previsions d’ingressos i despeses contingudes en el Projecte de
Pressupost de la Diputació i dels seus OO.AA. han estat degudament

analitzades en l’informe econòmic-financer, subscrit per aquesta
Intervenció, el qual es dóna per reproduït. Per la seva transcèndència es
reitera el fet que les previsions d’ingrés i de despesa s’han realitzat sense
tenir en compte la referència dels pressupostos generals de l’Estat per a
l’exercici 2012, en tant que aquests encara no han estat tramitats, fent-se
les previsions sobre la normativa vigent en aquest moment i que es
concreta en els pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2011,
aprovat per Llei 39/2010, de 22 de desembre.
C.- Principis que han d’informar el pressupost.
Tal com estableixen els articles 162 i 163 del RDLeg 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, el
Pressupost General de la Corporació és l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim pot reconeixer, així com
els drets que prevegi liquidar durant el corresponent exercici. Així mateix
l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran els
drets liquidats en el mateix, qualsevol que sigui el període de què es
derivin, i les obligacions reconegudes durant el mateix.
Altres principis que també informen el pressupost són el d’especialitat
qualitativa, recollit a l’article 172.1 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, el
d’especialitat quantitativa recollit a l’article 173.5 de la mateixa Llei, el de
publicitat recollit a l’article 169.3, i el d’anivellació del pressupost recollit a
l’article 165.4 de l’esmentat text legal.
Així mateix, i d’acord amb el que es disposa als articles 3, 4, 8 bis i 19 del
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei General d’Estabilitat pressupostària, els principis que han de
regir en l’aprovació del pressupost són els d’estabilitat pressupostària i el de
pluriennalitat, així com el compliment de la regla de despesa.
D.- Tramitació del Pressupost General.
La tramitació del pressupost s’ha de fer d’acord amb el estableixen els
articles 168.4 i 5, i 169 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i 18.4 i 20 del RD.
500/90. Així mateix cal tenir en compte el que disposa l’article 13.1 de la
Llei 5/1987 de 4 d’abril, del Règim provisional de les competències de les
Diputacions provincials.
En base a aquests preceptes la tramitació és la següent:
a.- Posar en coneixement el pressupost General de la Diputació a la
Generalitat de Catalunya, a efectes de que pugui formular objeccions
respecte les previsions pressupostàries que no s’ajustin al PUOSC o als
plans de coordinació sectorial, per un període de quinze dies.

b.- El pressupost General serà tramès pel President de la Corporació al Ple
de l’Entitat.
c.- L’acord d’aprovació haurà de detallar els pressupostos que integren el
General, i haurà de ser únic, no podent-se aprovar cap d’ells separadament.
d.- L’acord d’aprovació inicial s’exposarà al públic, previ anunci al BOP per
termini de 15 dies a efectes de reclamacions que s’hauran de presentar
davant del Ple. Passat aquest termini sense que se’n presenti, el Pressupost
es considerarà aprovat definitivament; en cas contrari el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per resoldre-les.
e.- L’aprovació definitiva del pressupost s’haurà de fer abans del dia 31 de
desembre de l’exercici anterior al que s’hagi d’aplicar.
f.- Una vegada aprovat definitivament, el pressupost General serà publicat
al BOP resumit per capítols de cada un dels pressupostos que l’integren.
g.- El Pressupost General aprovat definitivament serà tramès, mitjançant
còpia, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
h.- El Pressupost entrarà en vigor, a l’exercici corresponent, una vegada
publicat al BOP.
E.- Conclusions.
A la vista de la documentació que composa el Pressupost General de la
Diputació de Lleida per a l’exercici 2012, així com del contingut de l’informe
econòmic - financer, i atès que el pressupost, formalment es presenta
anivellat, aquesta Intervenció informa que precedeix la seva aprovació pel
Ple de la Corporació, o si de cas la seva esmena, sempre que no vagi en
contra dels principis anteriorment esmentats.
Una vegada s’hagi aprovat inicialment, caldrà donar-li el tràmit detallat
anteriorment.
Lleida, 15 de desembre de 2011.
L’interventor,

Josep Jaume Mateu i Beà.

AL PLE DE LA DIPUTACIÓ.

