
Na  MONTSERRAT  MORERA  CAMPRUBÍ,  Secretària  de  l’Ajuntament  de 
Gironella,

CERTIFICO:

Que en el Ple Ordinari de data 1 d’octubre de 2018, es va donar compte del  
Decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2017, que literalment és com 
segueix:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
 
ANTECEDENTS
1.- Formada per la Intervenció la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2017 
essent a 31 de desembre de 2017 el següent resultat:
A) Respecte al Pressupost de despeses:
1 Exercici en curs:

Euros

Pressupost inicial de despeses: 6.225.541,33

Modificacions de despeses: 1.169.764,90

Pressupost definitiu de despeses: 7.395.306,23

Despeses autoritzades i compromeses: 5.189.066,21

Obligacions reconegudes: 4.486.593,45

Despeses ordenades: 3.822.898,62

Pagaments realitzats: 3.822.898,62

Obligacions pendents de pagament: 663.694,83

2 Exercicis tancats:
Pessetes 

Obligacions reconegudes durant l'exercici i pendents de pagament: 663.694,83

Obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats: 162.601,47

Obligacions derivades de devolucions d'ingressos: 23.221,92

Ròssec de comptes creditors no pressupostaris: 126.990,18

Pagaments realitzats pendents d'aplicació: 23.221,92

0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 953.286,48

A) Respecte al Pressupost d'ingressos
1 Exercici en curs:

Euros

Pressupost inicial d'ingressos: 6.225.541,33

Modificacions d'ingressos: 1.169.764,90

Pressupost definitiu d'ingressos: 7.395.306,23

Drets reconeguts: 4.357.021,54

Drets anul·lats: 0,00

Devolució d'ingressos: 141.636,02

Baixes per insolvència i altres: 0,00

Recaptació neta: 3.747.627,08

Drets pendents de cobrament 609.394,46

 

2 Exercicis tancats:
Euros
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Drets liquidats durant l'exercici i pendents de cobrament: 609.394,46

Drets liquidats en exercicis anteriors i pendents de cobrament: 968.643,31

Ròssec de comptes deutors no pressupostaris: 39.567,88

Pagaments realitzats pendents d'aplicació 192.104,20

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT 1.809.709,85

C) Resultat pressupostari de l'exercici 
Euros

Drets reconeguts nets: 4.357.021,54

(-) Obligacions reconegudes netes: 4.486.593,45

RESULTAT PRESSUPOSTARI -129.571,91

(-) Desviacions positives de finançament: 88.094,29

(+) Desviacions negatives de finançament: 160.853,62

(+) Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria: 198.104,39

(+) Resultats d'operacions comercials: 0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 141.291,81

D) Romanents de crèdit
Euros

El total romanents de crèdit ascendeix a un total de: 2.908.712,78

E) Romanent de tresoreria
Euros

DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L'EXERCICI: 936.940,71

De pressupostos d'ingressos, exercici corrent: 609.394,46

De pressupostos d'ingressos, exercicis tancats: 968.643,31

D'altres operacions no pressupostàries: 39.567,88

(-) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva: 192.104,20

(-) Saldos de dubtós cobrament: 680.664,94

0,00

(-) CREDITORS  PENDENTS PAGAMENT FINAL DE L'EXERCICI: 953.286,48

De pressupostos de despeses, exercici corrent: 663.694,83

De pressupostos de despeses, exercicis tancats: 162.601,47

Del pressupost d'ingressos: 23.221,92

D'altres operacions no pressupostàries: 126.990,18

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva: 23.221,92

 

(+) FONS LIQUIDS DE TRESORERIA A FINALS D'EXERCICI 1.521.467,30

(-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT AMB DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA

 

199.995,34

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1.105.130,85

1.- De conformitat amb els articles 191.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d'Hisendes Locals i article 101.1 del RD 500/1990 que desenvolupa la Llei  
d’Hisendes  Locals  en  matèria  pressupostària  així  com  la  regla  341.1  de  la  Instrucció  de El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 120,571,28 €.  
Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat dels deutes, el seu 
import, la naturalesa dels recursos, i els percentatges de recaptació tant en executiva com en Els imports aplicats són els que han estat indicats per l'ORGT en els seus comptes anuals.

FONAMENTS JURÍDICS.
1. La liquidació posen de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària,  els  crèdits  inicials,  les  modificacions  i  els  crèdits  definitius,  les  despeses 
autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments  ordenats  i  els 
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2. Respecte al pressupost d’ingrés, 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.Els límits legals derivats de la liquidació, són pel que fa a la ràtio d'estalvi net:
Drets reconeguts Cap. 1 a 5 4.209.613,74
Obligacions reconegudes Cap. 1, 2 i 4 3.431.888,84
Estalvi brut 777.724,90
Anualitat teòrica 357.406,05
Estalvi net 420.318,85
Percentatge 8,49%
Quan a la ràtio d'endeutament:
Total capital pendent de retornar a curt i llarg termini 1.705.097,44
drets reconeguts Cap. 1 a 5 4.209.613,74
Ràtio 40,50%
D'acord  amb  l'article  191,3  del  Real  Decret  Legislatiu  2/2004  abans  esmentat,  s'emet  el  
següent 
DISPOSICIO:
l'Alcalde, resol:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2017
2.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que hi hagi.”
 
I,  perquè  així  consti  expedeixo  el  present  certificat  amb  el  vist  i  plau  de 
l’Alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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