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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

 

 

Vist que, amb data 14 / de febrer / 2019, es va incoar procediment per aprovar la 
liquidació del Pressupost de l'exercici 2018.

Vist que va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del 
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

 

Vist que amb data 28 de febrer de 2019, es va emetre Informe d'Avaluació del 
Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa. 

 

Vist informe-proposta per part de la Secretaria d'aquest Ajuntament. 

De  conformitat  amb l'article  191.3  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les 
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i  amb 
l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.

 

RESOLC

 

PRIMER.  Aprovar la liquidació del  Pressupost  General  de 2018 en els  següents 
termes:

- Els dret pendents de cobrament a 31/12/2018 són de 1.921.393,50€

- Les obligacions pendents de pagament a 31/12/2018 són de 159.163,45€

- Resultat pressupostari ajustat és de 767.135,11€

- Els romanents de crèdit a incorporar a 2018 són 11.176.265,88 euros, els 
quals estan finançats per 

1. Finançament afectat: 3.735.085,89€

2. Romanent líquid de tresoreria: 1.082.483,60€

3. Compromisos d’ingrés: 376.345,39€

4. Venda de patrimoni: 2.160.675,00€

5. Contribucions especials: 530.000,00€

6. Quotes urbanístiques: 3.291.676,00€
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- Romanent líquid de tresoreria ajustat: 1.034.434,38 euros

-

SEGON.  Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 
celebri, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar La remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, 
tant de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i  això abans de 
concloure el mes de març de l'exercici següent al qual correspongui.

 

QUART. Donat que l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària i de la regla de despesa determini que no es compleix 
amb  el  principi  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  haurà 
d'elaborar-se  el  Pla  Economicofinancer,  segons  estableix  l'article  21  de  la  Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

CINQUÈ. En  el  cas  que  la  liquidació  pressupostària  se  situï  en  superàvit,  de 
conformitat  amb  l'article  32  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, procedir a destinar dit superàvit a reduir 
l'endeutament net.
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