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Eulàlia Mazarico Escribà, Secretària Interventora de l’ Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui
CERTIFICO
Que en sessió extraordinària de la Junta veïnal de la Entitat Municipal Descentralitzada
d’Espui, amb l'assistència de tots els membres, i per unanimitat va adoptar el següent Acord:
Vist el Pla Economicofinancer subscrit pel President de la EMD d’Espui, la necessitat del
qual s'origina per la liquidació del Pressupost Municipal de 2018.
Resultant que el Pla proposat és conforme a lo establert en l'article 21 i 23 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en relació amb
l'article 9.2 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, i de conformitat amb el que es disposa en el citat article, el
Ple
ACORDA
PRIMER. Quedar assabentada del resultat de la liquidació del pressupost de 2018 efectuat
per la Secretaria-Intervenció mitjançant Informe de data 28/02/2019
SEGON. Aprovar el Pla Economicofinancer de la EMD d’Espui en els termes que consten
en document annex i que es considera part integrant del present Acord.
TERCER. Remetre al Ministeri d'Hisenda per a la seva informació i publicació , segons
correspongui, en el termini de cinc dies naturals des de l'aprovació del Pla Economicofinancer.
QUART. A efectes merament informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí
Oficial de la Província informant que una còpia del Pla es trobarà a la disposició del públic des de
la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència a la pàgina web de la EMD d’Espui.
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I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i amb
el vist-i-plau del Sr. President, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
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