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Srs./Sres. Assistents: 
President: 
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 

Vocals: 
FATSINIBONILLA,ROSAANNA 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 
RIPOLL DURAN, ROGER 
ESTORACH SOL,ALBA 
DURANSÀNCHEZ,MARIAISABEL 
MARCH MAYO, GERARD 
VENTURA FERNÀNDEZ, FARALA  

 

Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent dos quarts de nou del 
vespre del dia VINT-I-TRES DE DESEMBRE 
DE DOS MIL DINOU prèvia convocatòria 
girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria,a la sala de 
reunions de la seu de l’EMD, els membres 
de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Campredó que al 
marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el 
següent 

 
Absents: 
CASTILLO SOL,CARLA 

 

 

ORDRE DEL DIA 

PUNT PRIMER IÚNIC 

Proposta d’acord d’aprovació del pla econòmic i financer de l’EMD de Campredó per al període 
2019- 2020. 

 
Oberta la sessió per la Presidència,es passa a continuació a tractar l’únic punt inclòs en l’ordre del 
dia de la sessió: 

 

01.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER 2019-2020 
 

Per la Presidència se sotmet a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent proposta d’acord: 
 

[…L'elaboració,aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten les 
despeses i els ingressos dels ens locals se sotmeten als principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en coherència amb la normativa europea i de conformitat amb el que 
estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera(LOEPSF) 

 
La liquidació aprovada del pressupost de 2018, aprovada per resolució de la Presidència de 
l’EMD de data 27 de març, de la qual se’n donà compte a la Junta Veïnal en sessió de data 29 de 
març de 2019,ha posat de manifest el compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera però ha determinat l'incompliment de la regla de la despesa, en el sentit de que la 
variació de la despesa computable de l'EMD supera la taxa de referència del creixement del PIB. 

 
Aquest fet implica que l’EMD de Campredó ha de formular un pla econòmico-financer que 
permeti,en l'any en curs i el següent, el compliment de la referida regla de la despesa de 
conformitat amb els articles 21 i 23 de la LOEPSF. 
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Per part de l'EMD, amb l'assistència i l'assessorament de la Diputació de Tarragona s’ha elaborat 
el Pla econòmic i financer de l’any 2019 en el qual, ates el compliment de la resta d'objectius 
favorables es preveu, sense mesures addicionals de correcció, la recuperació de l'objectiu de la 
regla de la despesa en l'execució del pressupost de 2020. 

 
Vist allò que determina la normativa aplicable, Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, a la Junta Veïnal, es proposa l'adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic i financer per al període 2019-2020 de l'EMD de Campredó. 
 

SEGON.-Trametre'l a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

TERCER.-Considerar que al no haver d’adoptar cap mesura concreta no és necessari publicar el 
referit pla ] 

 
El Sr. Josep Esquerré manifesta que l’obligació d’aprovar el pla econòmico-financer ve 
determinada per l’incompliment de la regla de la despesa al tenir un pressupost petit quan 
s’executen inversions com les subvencionades pel PAM. 

 
La regla de la despesa no està pensada per administracions com la nostra que complim amb 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera al no tenir endeutament però que incomplim 
quan invertim, malgrat tenir romanent disponible, la regla de la despesa. 

 
La Junta Veïnal de l’EMD de Campredó acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la 
transcrita proposta. 

--ooOoo-- 

 
I no havent-hi altres assumptes de què tractar,i sent les nou de la nit s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència que signa aquesta acta de conformitat amb mi, el Secretari que com a tal en 
dono fe. 

 
 
 

El President El Secretari 
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