
 

 

Decret de Presidència núm. 14/2018, de 6 d’abril 

_ 

Atès que l’article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel quals s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost de cada exercici es liquidarà 

quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de Desembre de l’any natural 

corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, 

segons les seves respectives contraccions. 

_ 

Vist que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes 

l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre 

configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-se tenint 

en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament 

s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 

recaptació. 

_ 

Considerant que la liquidació del Pressupost corresponent la seva aprovació a aquesta 

presidència, previ informe de la Intervenció municipal. 

_ 

Atès que l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 

en matèria de Pressupostos, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de manifest 

respecte del 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 pagaments realitzats. I respecte del 

pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i 

les previsions definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets. 

_ 

Vist que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a conseqüència de la 

liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les 

obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els 

romanents de crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 



105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de 

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

Pressupostos que ens ocupa. 

_ 

Vist que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, 

aprovació i execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o 

ingressos de les Entitats Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent 

amb la normativa europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 

superàvit estructural. 

_ 

Atès que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 

6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 

finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, afegeix que les actuacions de les 

Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, 

entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins 

dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a 

aquesta Llei i a la normativa europea. Així mateix, per al compliment del principi de 

sostenibilitat financera les operacions financeres se sotmetran al principi de prudència 

financera. 

_ 

Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 

el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 

Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, que la Intervenció municipal elevarà al 

Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels 

seus Organismes i Entitats dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter independent i 

s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Atès que en la liquidació 2016 s’incomplia amb la regla de la despesa i es va elaborar un Pla 

Econòmic Financer aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 22 de novembre de 2017 en que 

marcava uns objectius econòmics a complir en la liquidació 2017. Atès que els objectius 

marcats en el Pla es compleixen i es preveu complir amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació 2018. 

_ 

Vistos els informes emesos per la Secretària Interventora Municipal sobre la liquidació del 

Pressupost Municipal i sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària_ 



RESOLC_ 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2017 en els termes que 

consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de Secretaria Intervenció, 

les dades de la qual més significatius són: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI    

CONSORCI    

 

DRETS REC. 

NETS 

OBLIGACIONS REC. 

NETES TOTAL 

Operacions corrents (C.1 a 5) 708.837,30 652.685,03   

Altres no financers (C. 6 i 7) 0,00 0,00   

Total no financer 708.837,30 652.685,06 56.152,27 

Actius financers (C. 8) 0,00 0,00   

Passius financers (C.9) 0,00 0,00   

Resultat no ajustat 708.837,30 652.685,03 56152,027 

Crèdits gastats finançats amb 

Romanent     0,00 

Desviació de finançament negativa de l'exercici   342,42 

Desviació de finançament positiva de l'exercici   124,79 

Resultat pressupostari ajustat     56.369,90 

 

 

Romanent per despeses generals Consorci 2016 2017 

  Romanent de tresoreria total 276.948  320.056  

  Saldos de dubtós cobrament 74.519  74.547  

  Excés de finançament afectat 28.000  28.000  

    Per finançar desp. corrent     

    Per finançar desp. Cap. No Fin. 28.000  28.000  

    Per finançar desp. C 8 i 9 0    

    No definida destinació     

  Romanent per despeses generals 174.429,36  217.509,16  



 

_ 

Segon.- Donar compte de la Resolució a l’Assamblea, en la primera sessió que celebrin._ 

 

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'hisenda i 

Administracions Públiques. 

_ 

 

Santa Creu de Jutglar, 6 d’abril de 2018. 

 

Isaac Peraire Soler 

President 

 

 

 

 

 

 


