Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. X2019000354
La Secretària-Interventora de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que el PLE en SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA el dia 1 d´abril de 2019 ha adoptat
l’acord següent, que transcrit literalment diu:
DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST EXERCICI 2018
Vist el Decret núm 313
continuació:

de data 26 de març de 2019 que es transcriu a

“Vist el Decret núm 221 de data 28 de febrer de 2019 pel qual es procedeix a la
incoació de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i es va
enviar l’ordre de tancament de la comptabilitat al suport ASGEL de la Diputació.
Atès que s’ha procedit a la revisió dels Estats comptables per part del Servei
d’Assistència a la Gestió Econòmica Local en data 19 de març de 2019.
Atès el que disposen els articles 192 i següents del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals , segons el qual procedeix l’aprovació de la liquidació del
pressupost per part de l' Alcaldia-Presidència.
Vist l'informe de la Secretaria-Interventora de data 25 de març de 2019, en
relació de la liquidació del pressupost, obrant en l’expedient tramitat a l’efecte,
d’acord amb l’art 192,3 del TRLHL.
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i
per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Ates que Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la
liquidació posa de manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació
neta.
Atès que el romanent de tresoreria liquidat és positiu.
HE RESOLT:

Primer: Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Castellví de
Rosanes, de l’exercici 2018, en virtut de l'art 90.1 del Decret 500/1990 amb el
contingut següent:
A)Respecte al Pressupost de despeses:
1- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats

2.298.124,00
3.112.019,97
2.131.855,25
2.083.801,07

2- Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament
pressupostari
Obligacions reconegudes pendents de pagament
pressupostari exercicis tancats
Ròssecs dels comptes de creditors no pressupostaris
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
1- Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts nets
Ingressos realitzats
Devolució d’ingressos
2- Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament pressupostaries
Drets pressupostaris pendents de cobrament exercicis
tancats
Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

48.054,18
92.836,99
202.850,82
343.741,99

2.298.124,00
3.112.019,97
2.588.338,69
1.978.011,68

610.167,16
315.167,16
7.055,25
932.549,42

C)Resultat pressupostari de l’exercici:
CONCEPTES

Drets Reconeguts Nets

a. Op. Corrents
b. Operacions de capital

2.151.620,65
436.718,04

Obligacions
Reconegudes
1.568.310,26
379.369,84

1.Total
operacions
no
financeres
c. Actius financers
d. Passius financers
RESULTAT NO AJUSTAT

2.588.338,69

1.947.680,12

Ajustos

TOTAL

640.658,57

184.175,13
2.588.338,69

2.131.855,25

456.483,44

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses
generals.

106.095,52

4. Desviacions de finançament negatives del exercici.

72.146,54

5.. Desviacions de finançament positives del exercici

258.441,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

376.283,60

D) Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. Fons líquid
2. Drets pendents de cobrament
- del Pressupost corrent
- del Pressupost tancat
- d’operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
- del Pressupost corrent
- del Pressupost tancat
- d’Operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT
EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS

1.091.349,64
932.549,42
610.327,01
315.167,16
7.055,25
343.741,99
48.054,18
92.836,99
202.850,82
1.680.157,07
168.838,24
381.623,68
1.129.695,15

Segon: Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb
allò previst a l’article 193.5) del RDL 2/2004.
Tercer: Donar compte al Ple en la propera sessió ordenaria que es celebri de la
present resolució i de l’informe de liquidació en la part relativa als drets de difícil
o impossible recaptació en aplicació de l’article 193 bis del TRLHL.”
S'ACORDA:
Quedar assabentats del Decret núm 313 de data 26 de març de 2019.
Signat i datat electrònicament,
Vist-i-plau
L’Alcalde

La Secretària-Interventora

