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EXP. 43/2019

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

       Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de febrer de 2019
Horari: 19 hores fins 19:22 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Josep Reales Expósito
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

Sr. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.

ORDRE DEL DIA  

1. Proposta d'aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Campins.
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1. Proposta d'aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Campins.

Atès que, de l’informe de secretaria intervenció de data 21/06/2018 com a conseqüència
de la liquidació del pressupost municipal de 2017, se’n deriva l’incompliment de l’estabilitat
pressupostaria i de la regla de la despesa, i s’acorda sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la
redacció d’un Pla Econòmic Financer, per Decret d’alcaldia de data 9/07/2018.

Atès que s’ha rebut per registre d’entrada núm. 1676 de data 17 de desembre l’esmentat Pla
que consta de 31 pàgines i que s’adjunta al present acord.

Atès  que  les  previsions  realitzades  en  aquest  Pla,  pretenen  assolir  uns  imports  que
compleixin els  objectius d’equilibri  econòmics  i  financers adequats,  i  el  compliment dels
requeriments  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i
estabilitat Financera.

Atès que de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012 aquest Pla ha de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament i tramès a Tutela Financera, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar  el  Pla  Econòmic  Financer  de  l’ajuntament  de  Campins  elaborat  per  la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Trametre’l a Tutela Financera utilitzant els models a l’efecte.

Votació: 6 vots a favor i una abstenció.

I  sense més assumptes  per  tractar,  el  senyor alcalde aixeca  la  sessió  de la  qual  s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico.

Vist-i-plau

L'alcalde accidental, 

Josep Vila Badillo
Primer Tinent d'alcalde en funcions.

Campins, document signat electrònicament al marge.
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