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Intervenció General

INFORME

IGAS 73/2019

ASSUMPTE

APROVACIÓ DEFINITIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA, ASSEGURANCES I
TRESOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL PLA
ECONÒMIC FINANCER 2019-2020

DATA

9/07/2019

El Decret d’Alcaldia número 2163/2019, de 27 de febrer, aprovà la liquidació del
pressupost municipal per a l’exercici 2018. A l’informe d’Intervenció IGAS/25/2019 que
acompanya el decret de liquidació es posà de manifest l’incompliment de l’objectiu de
la regla de la despesa degut a l’augment de la despesa motivat per la incorporació de
romanents de crèdit. Al mateix decret s’estableix que, d’acord amb la legislació sobre
estabilitat pressupostària, procedeix l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer que
permeti, en l’any en curs i el següent (2019-2020) el compliment de la regla de la
despesa, de conformitat amb l’establert als articles 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària y Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

La Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, de 4 d’abril, sobre els procediments de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici de 2019 estableix que l’aprovació del Pla Econòmic i Financer per acord
plenari s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis
compresos en el Pla i de la Memòria del President de l’ens local relativa a les hipòtesis
utilitzades en l’elaboració de les previsions.

En data 2 de maig es tramità per a la seva aprovació definitiva per part de la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor el Pla econòmic financer 20192020, aprovat en sessió ordinària de 25 d’abril de 2019 pel Ple Municipal.

En data 14 de juny de 2019, en virtut de les competències que per Decret 328/1980,
d’11 de desembre, assumeix la Generalitat de Catalunya, i de conformitat amb l’article
55.1.e del Decret 43/2019, de 25 de febrer, i l’article 10.1 de l’Ordre ECF/138/2007, de
27 d’abril, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor resol:
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APROVAR el Pla econòmic financer per als exercicis 2019 a 2020 aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Sabadell el 25 d’abril de 2019.
D’altra banda, i d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
la Intervenció va trametre, en data 2 de juliol de 2019 el Pla Econòmic Financer 20192020 al Ministeri d’Hisenda per a la seva publicació en el seu portal web.

Sabadell, juliol de 2019

Montserrat Jorba Muñoz
La viceinterventora
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