AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L'ALCALDIA
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2018

RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL

Per tant, procedeix la rectificació del Decret de Liquidació que no implica una
modificació en la data de la seva aprovació a tots els efectes.
ANTECEDENTS

Antoni Garcia Jiménez

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’obté, a 31 de
desembre de 2018 el resultat següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

12/03/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

14/03/2019 SECRETARI

Amb data 27-02-2019 mitjançant Decret núm.92/2019, es va aprovar la liquidació
de l’exercici 2018.
Revisat el document, s’aprecia una errada material, consistent en mantenir les
despeses i els ingressos de l’execució del Pressupost de l’exercici 2017 en lloc dels
del 2018.
Aquesta errada no implica una modificació dels indicadors de la Liquidació del
Pressupost, el resultat pressupostari i el romanent líquid de tresoreria.

15.793.332,00
4.253.151,18
20.046.483,18
17.067.622,95
17.067.622,95
17.017.182,60
15.774.416,30
15.746.438,58
1.270.744,02

2. Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

1.394.362,56

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
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856.373,23
371,25
732.383,44
123.618,54
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

15.793.332,00
4.253.151,18
20.046.483,18
17.070.603,34
132.534,13
13.830.507,95
3.240.095,39

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

3.533.598,46
35.213,44
1.449.156,38
1.947.987,40

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

5.188.082,79

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

a. Operacions corrents
b. operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
13.676.357,46
11.849.489,75
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

RESULTAT
1.826.867,71

1.385.393,75

3.628.916,09

-2.243.522,34

15.061.751,21

15.478.405,84

-416.654,63

8.852,13

13.040,00

-4.187,87

2.000.000,00

1.525.736,76

474.263,24

17.070.603,34

17.017.182,60

53.420,74

2. Actius financers
3. Passius financers

AJUSTOS

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

81.813,99

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

1.869.248,59

-1.734.013,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT
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2.1.4. Romanents de crèdit:
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El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 3.029.300,58 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 2.259.968,18€
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 769.332,40 €

2.1.5. Romanent de tresoreria:
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

1. (+) Fons íquids

2.641.482,93

2. (+) Drets pendents de cobrament

5.389.149,47

(+) del Pressupost corrent

3.240.095,39

(+) de Pressupostos tancats

1.947.987,40

(+) d'operacions no pressupostàries

201.066,68

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

4.460.862,02
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(+) del Pressupost corrent

1.270.744,02

(+) de Pressupostos tancats

123.618,54

(+) d'operacions no pressupostàries

3.066.499,46

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

76.915,24

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

-74.230,75

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

151.145,99

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

3.646.685,62

II. Saldos de dubtós cobrament

825.351,18

III. Excés de finançament afectat

2.012.483,67

808.850,77

Per tant, el romanent de tresoreria per a despeses generals es POSITIU.
2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial
decret 500/1990, així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat, es preveu que
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
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IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
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cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte
que:

Antoni Garcia Jiménez

- 10% per a l’exercici en curs
- 30% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs
- 60% per al segon any tancat anterior a l’exercici en curs
- 90% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs.
- 100% per al quart any tancat i els altres anteriors a l’exercici en curs.
- Per a les multes es proveirà el 90% de l’import, tant de l’exercici corrent com
d’exercicis tancats.
- Per a la resta de conceptes s’aplicarà el criteri individualitzat
En qualsevol cas, la xifra dotada no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.

2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària, regla despesa, endeutament i període
mig de pagament a proveïdors.
L’Interventor ha emès un informe específic respecte a l’acompliment de l’estabilitat
pressupostària de la liquidació i que s’acompanyarà a l’expedient.
No obstant, s’avança que el pressupost general liquidat no s’ajusta al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb els articles 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), posant-se de manifest la necessitat de finançament de
516.304,51 € una vegada introduïts els ajustos previstos al Sistema de
Comptabilitat Nacional (SEC’95). Que s’incompleix amb la regla de la despesa per
import de 2.410.470,13 €.Que la ratio d’endeutament es situa en el 94,16% i que
el període mig de pagament a proveïdors es de 27,35 dies.

2.5. Reparaments.
NO s’han informat negativament cap dels pagaments i expedients administratius
relatius a ingressos i despeses.
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El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,
en 825.351,18 Respecte a l’estimació dels saldos de cobrament dubtós que s’han
de deduir del pendent de cobrament, per als ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs
i altres ingressos), s’aplicaran els percentatges següents:
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2.6.
Respecte el pendent d’aplicació (despesa efectuada sense consignació
pressupostària) a 31 de desembre de 2018, s’informa que el saldo que registra el
compte 413 es de 0,00 €.
2.7 Incorporació de crèdits.
En els termes previstos a l’article 182 TRLRHL, s’han incorporat per Decrets
d’Alcaldia, de 25 de gener per import de 143.527,41 € i de 07 de febrer per import
de 2.681.289,14 € mitjançant els corresponents expedients al pressupost de
l’exercici 2019.
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3. FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al 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 realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, 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, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
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4. L’article 165.1 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, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
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d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte
la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials
per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es
refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els
comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada,

DECRETO:

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, de l’Ajuntament de
Mollerussa i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.

Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho mana i signa el Sr. Alcalde amb el vistiplau del Sr. Secretari. A la ciutat de
Mollerussa a la data de la signatura electrònica.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

12/03/2019 ALCALDE

Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió
que se celebri.
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