PROPOSTA AL PLE
Assumpte: aprovació del pla econòmic financer per als exercicis 2019-2020 per assolir
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
ANTECEDENTS
1- La liquidació pressupostària de l’exercici 2018, no assoleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de la despesa.
2- En data 4 de juny es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un pla
econòmic-financer per al període 2019-2020 per donar compliment al que regula la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera . La
Diputació ha enviat el pla en data 21 d’octubre del corrent.
3- La Secretària-Interventora accidental ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
1. Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.

3. De conformitat amb l’article 26.2 del l RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals que estableix que,
a efectes informatius, una còpia del pla econòmic-financer ha d’estar a disposició del
públic des de la seva aprovació pel Ple de la corporació local i, si s’escau, pels òrgans
competents de l’administració pública que exerceixi la tutela financera de les entitats
locals, fins a la finalització de la vigència d’aquell pla.
4. De conformitat amb els articles 11.1.a i 12 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern que regula que
l’Administració ha de fer públics, en aplicació del principi de transparència, els plans i
programes anuals i plurianuals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les
directrius estratègiques de les polítiques públiques. Així mateix, s’han de publicar les
auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics”.
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2. De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a
la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i també a la Comissió Nacional d’Administració Local del Ministeri
d’Hisenda. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis
per als Pressupostos de l’entitat.
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ES PROPOSA AL PLE:
1- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer per als exercicis 2019 i 2020,
que aconsegueix l’estabilitat i el compliment de la regla de la despesa durant l'any en curs i el
següent, detall del qual figura a l’annex.
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió Nacional d’Administració
Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicar-lo, a efectes informatius, al
BOP.
3- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

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