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FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple, en la sessió Extraordinària número 8 celebrada el 21 de
maig de 2019, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets
1. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa,
l’Ajuntament ha de formular un pla econòmic financer que permeti l'any en curs i el següent
el compliment dels objectius o de la regla de despesa.
2. Com a conseqüència de l’incompliment de la Regla de la despesa en la Liquidació del
pressupost de l’exercici 2018, aprovada per Decret d’Alcaldia núm.757/19 de 25 de març de
2019, aquesta Corporació ha elaborat un pla econòmic-financer per als exercicis 2019 i 2020
que s’adequa als requeriments previstos a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), i a l’article 9 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, essent competent per a la seva
aprovació el Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera
Fonaments de Dret
1. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre
2. Reial Decret 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 pressupostaria, en la
seva aplicació per a les entitats locals.
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3. Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF segons redactat modificat per l’ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
4. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels
ens locals, referit a les Corporacions locals no incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i
135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
5. Arts. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix el ple en aquesta
matèria.
ACORDA
Primer: APROVAR el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament per als exercicis 2019 i 2020 en els
termes que consten a la memòria formulada per l’Alcalde de la Corporació, que consta com a
document annex al present acord.
Segon: TRAMETRE el Pla a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Tercer: PUBLICAR el Pla en el Butlletí Oficial de la Província i posar-ho a disposició del públic des
de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 3 de juny de 2019.
Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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