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PROPOSTA A PLE 
 
Assumpte: Donar compte de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2019 
 
ES DONA COMPTE DE LA SEGÚENT RESOLUCIÓ D’ALCALDIA QUE APROVA 
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019: 
 
Relació de fets 
 
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’obté, a 31 de desembre de 
2019, el resultat següent: 
 
Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

    
a) Operacions corrents 1.705.641,83 2.614.059,23 -908.417,40 
b) Operacions de capital 21.231,63 302.024,99 -280.793,36 
1.Total operacions no 
financeres (a+b) 1.726.873,46 2.916.084,22 -1.189.210,76 
c) Actius financers 0,00 0,00 0,00 
d) Passius financers 388.995,00 100.132,68 288.862,32 
2. Total operacions financeres 
(c+d) 388.995,00 100.132,68 288.862,32 
I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L´EXERCICI (I=1+2) 2.115.868,46 3.016.216,90 -900.348,44 
AJUSTOS 

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

  
883.989,27 

 

   4. Desviacions de finançament 
negatives del exercici 

  
48.817,98 

5. Desviacions de finançament 
positives del exercici 

   II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 

  
932.807,25 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT (I+II) 

  
32.458,81 

 
Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
 

Concepte Import 
1. Fons líquids   258.040,92 €  
2. Drets pendents de cobrament   609.371,37 €  
+ del Pressupost corrent   116.864,16 €  
+ de Pressupostos tancats   462.706,25 €  
+ d´Operacions no pressupostàries     29.800,96 €  
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3. Obligacions pendents de pagament   444.570,72 €  
+ del Pressupost corrent   171.794,38 €  
+ de Pressupostos tancats   239.943,35 €  
+ d´Operacions no pressupostàries     32.832,99 €  
4. Partides pendents d´aplicació     44.645,92 €  
- cobraments realitzats pendents d´aplicació 
definitiva                    -   €  
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació 
definitiva     44.645,92 €  
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)   467.487,49 €  
II. Saldos de dubtós cobrament   327.529,34 €  
III. Excés de finançament afectat                    -   €  
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals 
(I - II - III)   139.958,15 €  

 
Fonaments de dret 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
aplicació 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. 
 
2. 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, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle 
econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda 
en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.  
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en 
matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
Resolc 
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Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, 5 
març, de la llei reguladora d’hisendes locals. 
 
Segon.- INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
 
Mercè Bosch Romans 
Alcaldessa 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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