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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE JUNY DE 

2019 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2019000006  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 12 de juny de 2019 

Hora d’inici: 15:30 h 

Hora de fi: 15:45 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Mireia Sole Hernandez, Regidora 

Sebastià Folcrà Nou, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: 

 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació del Pla econòmic financer. 

 

De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa, 

l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic financer que permeti 

en el termini de l’any d’incompliment i el següent,  el compliment dels objectius 

d’estabilitat i de la regla de despesa, amb el contingut i l’abast que preveu aquest 

article. 

 

Atenent a l’article 23 1. de la  LO 2/2012, els plans econòmics financers s’han de 

presentar davant els òrgans previstos en els apartats següents en el termini 

màxim d’un mes des que es constati l’incompliment o s’apreciïn les 

circumstàncies previstes a l’article 11.3, respectivament. Aquests plans han de ser 

aprovats pels òrgans esmentats en el termini màxim de dos mesos des de 

la presentació, i la posada en marxa no pot excedir els tres mesos des de la 

constatació de l’incompliment o de l’apreciació de les circumstàncies que preveu 

l’article 11.3. 
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El mateix article 23.4 estableix que els plans econòmics financers elaborats per les 

corporacions locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació. 

 

Posteriorment, i de conformitat amb l’article 21.3 del 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 Pressupostària, en la seva aplicació a les 

entitats locals, es donarà comunicació a la Direcció General de Política 

Financera, del corresponent pla econòmic financer que s’hagi aprovat. 

 

D’acord amb l’article 10 i l’apartat 5 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 

d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, 

l’aprovació del pla econòmic i financer s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de la 

documentació prevista en aquesta Ordre.  

 

En el BOE de 8 de novembre de 2014, es va publicar l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 

de novembre, que en l’apartat 4 del seu article únic modifica l’apartat 2 de 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 en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

 

Mitjançant aquesta modificació s’estableix que la corporació local remetrà el pla 

econòmic financer al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el 

termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació per la pròpia corporació 

local o per l’òrgan que exerceixi la tutela financera, segons procedeixi.  

 

L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostària disposa que el Pla 

econòmic financer aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a efectes 

exclusivament informatius al butlletí informatiu de la corporació, si en tingués i 

també al Butlletí Oficial de la Província. També a efectes exclusivament informatius 

una còpia del pla es trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple i 

fins a la finalització del seu període de vigència. 

 

Vist que d’acord amb l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l’exercici 

2018 de data 13 de febrer de 2019, NO es compleix amb l'estabilitat 

pressupostària, atès que es compta amb una NECESSITAT DE FINANÇAMENT per 

import de 52.100,94 €, i que es supera el sostre màxim de despesa, ja que s’ha 

efectuat despesa per un import de 621.358,08€, mentre que el sostre era per 

import de 507.505,42 €, NO es respecta la taxa de referència de l’2’4%, i per tant, 

NO es compleix amb la regla de la despesa. 

 

Vist que la liquidació del pressupost 2018 aprovada per decret d’Alcaldia de data 14 

de febrer de 2019 posa de manifest que aquesta corporació no assoleix l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. 

 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
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Primer. Aprovar el pla econòmic financer per al període 2019–2020 que 

aconsegueix l’estabilitat i regla de despesa en el termini màxim permès, detall del 

qual figura a l’expedient. 

 

Segon. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política 

Financera, de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP. 

 

Tercer. Trametre la informació corresponent al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques per la plataforma habilitada a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera 

amb les Entitat Locals. 

 

Quart. Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant 

la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

 

Cinquè. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 

 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Mireia Sole Hernandez, Sebastià Folcrà Nou) 

 

 

2.0.- Aprovació de la proposta de festius locals de Molló i Espinavell pel 

2020. 

 

 

L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes 

laborals, dues tindran caràcter local.  

 

Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller/a de Treball a proposta 

dels municipis respectius.  

 

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de 

la jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple és l’òrgan competent 

per adoptar aquest acord.  

 

Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb 

cap dels festius que s’indiquen com a festius nacionals a Catalunya.  

 

Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon 

diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa 

Major de Santa Cecília (22 de novembre).  

 

Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de 

Sant Eduard (13 d’octubre).  

 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

  

1. Escollir els dies 13 de juliol i 23 de novembre de 2020 com a festes 

locals pel nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre de 2020 pel 

nucli d’Espinavell. 
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2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies als efectes oportuns. 

 

 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Mireia Sole Hernandez, Sebastià Folcrà Nou) 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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