
 
 

 
RESOLUCIÓ 

 
 
Sant Celoni, 2 de març de 2017 
 
Vista la documentació integrant de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant 
Celoni corresponent a l'exercici de 2016 tal com ha estat lliurada per l'interventor accidental 
de l'Ajuntament. 
 
Atès que, conforme determina l'article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la 
documentació lliurada per l'interventor: 
 
a) Posa 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. 
 
b) Posa de manifest 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. 
 
Atès que com a conseqüència de la liquidació es determinen: 
 
- 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. 
 
- El romanent de tresoreria. 
 
Atès allò establert a l'article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
Vist l'informe emès per l'interventor de l'Ajuntament el qual posa de manifest que la 

liquidació del pressupost de l’exercici de 2015 assoleix els objectius d’estabilitat 

pressupostària i incompleix la regla de la despesa, d’acord amb allò establert a la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

Atès que a l’informe emès per l’interventor accidental es dona compliment a allò establert 

a la disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, donat que es dona compliment del grau de compliment dels criteris previstos als 

projectes de despesa corresponents a inversió financerament sostenible finançats amb  

 



 
 

romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
A proposta del Regidor d’Economia. 
 
RESOLC: 
 
1r- Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni, corresponent a 
l'exercici de 2016, tal com ha estat elaborada per l'interventor accidental, i amb la 
determinació de la quantitat de 2.309.407,25 euros en concepte de drets d'impossible o 
difícil recaptació, de la qual es determinen el resultat pressupostari i romanent de tresoreria 
següents: 
 
  RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
DRETS RECONEGUTS NETS                            20.233.147,74€  
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES           19.538.101,57€  
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI                                695.046,17€ 
 
DESVIACIONS POSITIVES DE 
FINANÇAMENT                                                        2.424.356,64€ 
  
DESVIACIONS NEGATIVES DE 
FINANÇAMENT                                                    2.617.775,53€ 
 
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT 
DE TRESORERIA PER A DESPESESES GENERALS                   403.914,61€ 
  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                 1.292.379,67€  
 
 
  ROMANENT DE TRESORERIA 
 
DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL 
DE L'EXERCICI                                                     4.902.630,11€   
 
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 
FINAL DE L'EXERCICI                                                     2.302.482,11€  
 
FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A  
FINAL DE L'EXERCICI                                        5.531.946,08€  
 
SALDOS DUBTÓS COBRAMENT                                                   2.309.407,25€ 
 
EXCÈS FINANÇAMENT AFECTAT                            3.427.146,06€  
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A  
DESPESES GENERALS                                       2.395.540,77€ 
 



 
 

 
 
2n.- Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor relatiu al compliment dels 
requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de 2016, al següent 
tenor: 
 

a) La liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 dóna compliment a allò establert 
a l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atès que la liquidació del pressupost de 
2016 mostra una posició de superàvit pressupostari. 

b) La liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 incompleix la Regla de la 
Despesa, establerta a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  pel qual motiu l’ajuntament 
de Sant Celoni haurà de formular un pla econòmic financer en els termes 
previstos a l’article 21 de  la referida Llei Orgànica 2/2012. 

3r- Conforme determina l'article 193.4 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, donar compte al ple 
en la primera sessió que celebri de l'aprovació de la liquidació del pressupost. 
 
L’alcalde               El secretari  
Francesc Deulofeu Fontanillas                                          Antoni Peralta Garcerá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


