Comptabilitat i Patrimoni
Núm. Exp.: 2019/2462
Liquidació del Pressupost

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que l'alcaldessa de l'Ajuntament, en data 14/03/2019, va dictar la resolució que us
transcrivim a continuació:

VISTA la liquidació pressupostària de l’exercici de 2018, i donat que, comprovades les
dades referents al 31 de desembre de 2018, quant a existència en Caixa i Ingressos i
Pagaments pendents, s’ha arribat als següents resultats:
AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

70.831.163,33

58.374.844,40

12.456.318,93

8.080.171,23

8.125.054,88

-44.883,65

78.911.334,56

66.499.899,28

12.411.435,28

5.007,60

5.007,60

0,00

b) Passius Financers

1.050.000,00

5.595.158,44

-4.545.158,44

2.

Total operacions financeres (c + d)

1.055.007,60

5.600.166,04

-4.545.158,44

I.

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)

79.966.342,16

72.100.065,32

7.866.276,84

CONCEPTES
a) Operacions Corrents
b) Altres Operacions no Financeres
1.

Total operacions no financeres (a + b)
c) Actius Financers

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTOS:
3.

Crèdits
gastats
finançats
tresoreria per a despeses generals

amb

romanent

de

4.

Desviacions de finançament negatives de l'exercici

3.235.061,38

5.

Desviacions de finançament positives de l'exercici

6.204.008,63

II.

TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)

3.079.484,91

110.537,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

7.976.814,50

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
1.

(+) Fons Líquids

IMPORTS 2018
30.956.039,56

IMPORTS 2017

30.956.039,56 25.887.125,17

25.887.125,17

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12436743417770137343 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

2.

(+) Drets pendents de cobrament
8.784.989,54

7.553.819,89

- (+) del Pressupostos tancats

8.197.363,54

9.620.454,52

84.480,32

106.431,43

(-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) del Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostàries

4.

17.280.705,84

- (+) del Pressupost corrent
- (+) d'operacions no pressupostàries
3.

17.066.833,40

11.972.702,36

13.053.545,71

6.420.537,30

7.217.627,57

87.740,57

2.128.988,41

5.464.424,49

3.706.929,73

(+) Partides pendents d'aplicació

-36.844,24

-5.270,29

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

87.387,49

57.795,37

- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

50.543,25

52.525,08

I.

Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3 + 4)

II.

Saldos de dubtós cobrament

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)

36.013.326,36

30.109.015,01

7.665.225,38

7.104.014,90

6.495.011,80

4.762.101,64

21.853.089,18

18.242.898,47

ATÈS que, segons l’informe emès per la intervenció Municipal en data 12/03/2019, un
cop efectuats els càlculs pertinents dels controls de la Llei Orgànica 2/2012 sobre la
capacitat (+)/necessitat (-) de finançament i la regla de despesa, es constata que els
controls es compleixen en la liquidació del pressupost, així com la correcta execució i
compliment de les previsions del Pla Econòmic i Financer (PEF) aprovat pel Ple de data
30/03/2017.
ATÈS el que disposa la següent normativa:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL): arts. 183 a 193, ambdós
inclosos.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa: arts. 89 a 105.
Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre sobre l’estructura dels pressupostos
de les Entitats Locals.
Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció
de Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Bases d’Execució del Pressupost.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Llei 2/2003, que aprova la refosa de la Llei Municipal i Règim Local de

•

Catalunya.
Lleis 19/2013 i 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern.

En virtut de les facultats que m’atribueix la legislació de Règim Local vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’exercici de 2018, corresponent al Pressupost de
l’Ajuntament de Castelldefels, d’acord amb les dades del desglossament que figura en
la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Que es doni compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.
TERCER.- Que es remeti còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat (Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques), a la Comunitat Autònoma, d’acord amb els
preceptes de l’article 193.5 de l’esmentat TRLRHL.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.

El secretari,

Signat electrònicament el 15/03/2019,11:20:56
José Antonio Andrés Hernández
Ajuntament de Castelldefels

