MEMÒRIA D’ALCALDIA AL PLA ECONÒMIC-FINANCER DEL PERÍODE 2019-2020
Per decret número 2019/296 de data 11 de juny de 2019 es va aprovar la liquidació
pressupostària de l’exercici 2018.
L’informe de la Intervenció a la liquidació així com l’informe de compliment, ambdós
adjunts a l’expedient de la liquidació, assenyalen que la liquidació pressupostària de
l’exercici 2018 presenta incompliment de les ràtios d’estabilitat pressupostària.
Presenten necessitat de finançament i incompliment de la regla de la despesa.
Així mateix l’informe assenyala que els valors de les ràtios de solvència són positives.
A continuació es detallen les ràtios de solvència i estabilitat de la liquidació
pressupostària:

Ràtios de solvència
Resultat pressupostari

1.655.733,13

Romanent de tresoreria
Romanent de tresoreria disponible

1.994.749,54
1.899.043,57

Estalvi corrent

1.864.200,43

Endeutament extern
Ràtio endeutament 31/12/2018

2.202.890,41
24,89%

Període mig pagament 1er trimestre 2019

42,05 dies

Ràtios d'estabilitat
Estabilitat pressupostària (ha de ser +)
Regla de la despea (màxima +2,4%)
Excés de despesa

-101.254,61
21,66%
-1.203.392,26

23/10/2019 Alcalde

L’informe transcriu el que regula la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) al seu article 21:
”...
1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o
de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el
contenido y alcance previstos en este artículo.
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L’article 23 del mateix text legal regula que aquest pla ha de ser aprovat pel ple i que el
termini per a la seva presentació és d’un mes des de que es constati l’incompliment.
Han de ser aprovats en el termini màxim d’un mes i la seva posada en marxa no pot
excedir de tres mesos des de la constatació de l’incompliment.
En base a tot l’anterior, en data 4 de juny de 2019, l’Alcaldessa Sra. Montserrat
Garrido Romera va sol·licitar l’assistència tècnica de la Diputació en matèria
pressupostària i comptable per elaborar un pla de viabilitat econòmic. La Diputació,
en data 23 de setembre de 2019, va notificar el decret de la Presidència delegada de
l’àrea de recursos humans, hisenda i serveis interns, pel qual autoritzava l’elaboració
del pla per a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
En data 21 d’octubre dels corrents, ha tingut entrada en el registre municipal, el pla de
viabilitat econòmica confeccionat per la Diputació de Barcelona per a l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar per als exercicis 2019 i 2020.
El pla presenta les previsions de liquidació del pressupost per als exercicis 2019 i
2020. Per a l’elaboració d’aquestes previsions, les premisses considerades en el pla
són:
1. Dades liquidades de l’exercici 2018
2. Previsions d’execució per al 2019 i 2020 similars a les del 2018
3. Previsió de nou endeutament d’1M€ a l’exercici 2020. No es preveu la
concertació del nou endeutament previst al pressupost del 2019 perquè els
nivells de solvència estimats indiquen que no és necessari la seva concertació.
4. Cap mesura extraordinària per assolir els objectius d’estabilitat perquè la
solvència que presenta l’exercici 2018 i les previsions per al 2019 i 2020 no ho
requereixen.
5. Nivells de despesa d’inversió que permetin el compliment dels objectius
d’estabilitat en els dos exercicis
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Sota aquestes premisses, el pla contempla les previsions pressupostàries per als
exercicis 2019 i 2020 amb els càlculs de les ràtios de solvència i estabilitat per aquest
període. Aquestes previsions presenten ràtios de solvència positius i compliment dels
objectius d’estabilitat per al període que abasta el pla (2019 i 2020).
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Les principals dades del pla s’assenyalen a continuació:

2018

2019

2020

Romanent de tresoreria
(fons de maniobra)
s/ingressos corrents

1.915.181,00

2.340.451,00

3.490.023,00

22,98%

29,30%

42,95%

Deute viu

2.202.890,00
24,89%

1.661.229,00
20,80%

2.212.095,00
27,22%

Deute públic (inclou PIE)

2.323.608,00

1.701.475,00

2.232.218,00

Estabilitat pressupostària (capacitat
- 101.254,61
de finançament)
47.404,00

178.552,00

Ratios de solvència

Ràtios d'estabilitat

Regla de la despesa

- 1.203.392,26

9.443,00

15.952,00

Es presenta el pla que consta en aquest expedient a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament.

Sant Pol de Mar, a data de signatura
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L’Alcalde
Albert Zanca Brossa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

87ccee73eed54809a347893741d6c77c001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

