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DOCUMENT

1.- Isabel Maria Cortada Soler - DNI 40427647H (SIG) (Alcaldessa), 07/03/2019 12:58

DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini 2020-2022.
Fets
Vist l’informe emès pel secretari interventor de data 5 de març de 2019 relatiu a
l’elaboració dels plans pressupostaris a mig termini 2020-2022 (marc pressupostari),
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la
despesa.
Fonaments de Dret
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració
dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic. Els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c)

Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
el marc pressupostari.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat els plans
pressupostari prenent com a base la previsió dels drets reconeguts i obligacions
reconegudes de l’exercici 2019, elaborant una previsió per als exercicis 2020, 2021 i
2022, juntament amb l’informe no preceptiu d’intervenció.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
RESOLC
Primer.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis (2020-2022) a
partir del pressupost en vigor i la previsió dels drets reconeguts i obligacions
reconegudes de l’exercici actual, per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb el següent detall:

Segon.- Remetre el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 5 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
Tercer.- Donar compte del present decret en la propera sessió plenària a celebrar.
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcaldessa,
ISABEL MARIA CORTADA SOLER

