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En Esaú Soto Martínez, Interventor de Fons d’aquesta Corporació, en compliment del que es 
disposa en l'article 90 paràgraf 1er. del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, té l'honor de formular 
la present liquidació de l'exercici pressupostari del 2015. 
 
 

De l’esmentada liquidació es dedueix el següent Resultat Pressupostari: 
 

 
1. (+) DRETS RECONEGUTS NETS 21.904.187,06 
2. (-) OBLIGACIONS RECONEGUDES 

NETES 
17.894.818,33 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

4.009.368,73 

3. (+) Crèdits finançats amb romanent general 2.299.798,01 
4. (+) Desviacions de finançament negatiu 1.182.561,72 
5. (-) Desviacions de finançament positiu 426.502,45 
 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 7.065.226,01 

 
 
 

De l'esmentada liquidació es dedueix el següent Romanent de Tresoreria: 
 

 
1. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI 9.415.869,22 
 Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Corrent 6.049.490,36  
 Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Tancat 3.222.663,09  
 D’altres operacions no pressupostàries 198.077,22  
 MENYS = Ingressos pendents aplic. Def. 54.361,45  
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI 3.017.994,62 
 Del Pressupost de Despeses. Ppt. Corrent 1.074.970,39  
 Del Pressupost de Despeses. Ppt. Tancat 22.749,73  
 D’altres operacions no pressupostàries 1.933.992,04  
 MENYS=Pagament pendents aplic. Def. 13.717,54  
3. (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI 4.604.224,43 
    
 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 11.002.099,03 
4. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  5.433.075,96 
5. ROMANENT TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB 

FINANÇ. AFECTAT 
1.101.291,43 

    
 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS 
4.467.731,64 

 
 
 
Conseqüentment, la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 5.569.023,07,- Euros, 
descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de 1.101.291,43 ,- esta 
afectada per despeses amb finançament afectat. 



 

 

 
Després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers i de l’elaboració d’un 
estat comprensiu de les operacions de la Liquidació del Pressupost que poden incorporar-se al 
pressupost immediat següent i que ascendeix a la quantitat total de 3.485.693,27 ,- euros, cal 
especificar que el seu finançament queda distribuït de la següent manera: 

 
 
1. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat : 

1.101.291,43 ,- euros (per romanent afectat a despeses que tenen un 
finançament aliè específic). 

2. A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals: 2.263.196,65 ,- 
euros (per les despeses incorporades finançades amb aportació municipal). 

3. A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats 
romanents: 121.205,19 ,- euros.   

 
 
D’aquesta manera de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el següent 
Romanent disponible: 
  
 

Romanent de tresoreria total 5.569.023,07 
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat 

 
1.101.291,43 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 4.467.731,64 
Quantitat utilitzada a càrrec del romanent de tresoreria per 
despeses generals 

2.263.196,65 

Romanent disponible 2.204.534,99 
 

 
 
La regulació de les inversions que es consideren financerament sostenibles, es contempla a la 
disposició final primera del RDL 2/2014, de 21 de febrer de 2014, i inclou els grups de programa 
en el que s’integren les aplicacions a generar en el pressupost municipal mitjançant expedient de 
modificació Núm. Exp. 8/2014 
 
D’aquesta manera, les Inversions sostenibles previstes en l’exercici anterior eren les següents:  
 

Organ. Progr. Econ. DESCRIPCIÓ Modificació 

30310 15500 61923 Millores de les vies públiques 170.000,00 

40404 17210 63216 Arranjament cobert pavelló municipal 367.000,00 

      T O T A L 537.000,00 

                
               
 
 Durant l'exercici 2015, de l'aplicació 30310/ 15500/ 61923, que correspon al programa 155 de 
Vies Publiques , s'han reconegut despeses pel total de la quantitat prevista de 170.000,00 euros i 



 

 

en l'aplicació 40404/17210/63216, del programa 172, protecció i millora del medi ambient, s'han 
reconegut despeses durant aquest exercici per un import de 52.102,45 euros.   
 
Del total de la inversió sostenible de 537.000,00 euros, s'ha gastat durant l'exercici 2015, 
222.102,45 euros. D'aquesta manera, del programa 155 “Millores de les vies públiques”, de 
170.000,00 euros, s'ha gastat tota la inversió. I del programa 172 “Arranjament cobert 
pavelló Mpal.” s'ha realitzat despesa per 52.102,45, quedant per executar 314.897,55 euros, 
que és la quantitat que s'incorporarà per a l'exercici 2016.              
 
Així mateix, complint amb les consideracions de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 
2/2012, s'ha avançat l'amortització de 300.000,00 durant l’exercici 2015, com quantitat mínima per 
a amortitzar operacions vigents d'endeutament.  
 
És pel que l’Interventor que subscriu té l'honor de proposar a aquesta Presidència l'aprovació de 
la present liquidació. 
 
 
 
No obstant, l’Alcaldia acordarà. 
 
 
 
 
 
A  Palau - Solità i Plegamans, a 29 de febrer de 2016. 
 
 
L’ INTERVENTOR, 
 
 
 
 
Esaú Soto Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015 
 

 

 

En  Esaú Soto Martínez, Interventor de fons de l’Ajuntament de Palau - Solità i Plegamans, en 

compliment del que disposa l'article 16.2, del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre i observant els 

principis establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’Abril, d’Estabilitat i Sostenibilitat Financera, 

formula el següent: 

 
 

INFORME 
 

Principis bàsics de la Llei 
 

 

L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les 

despeses o ingressos de les Corporacions Locals es sotmetrà al principi d'estabilitat 

pressupostària i hauran de mantenir una posició d'equilibri o  superàvit pressupostari.   

 

L’Ajuntament està subjecte al principi de sostenibilitat financera, suficient per finançar 

compromisos de la despesa de l’exercici corrent i futurs dins del límit de dèficit i deute públic 

conforme a l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  

 

La Llei Orgànica 2/2012, en el seu article 4, estableix el següent:  

«Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera. 

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. 

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial 
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.  

 
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los 
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.» 



 

 

L’elaboració dels pressupostos s’efectuaran en un marc pressupostari a mig termini, compatible 
amb el principi d’anualitat pel qual s’aproven i executen els pressupostos d’acord al principi de 
plurianualitat . 
 

El principi de transparència, representarà que la comptabilitat, així com el Pressupost i 

Liquidació hauran de tenir la informació suficient i adequada per la seva verificació financera i 

compliment dels objectius principals d’aquesta Llei. 

 

Així mateix, cal tenir present els principis d’eficiència en l’assignació i utilització dels 

recursos públics, de responsabilitat i el de lleialtat institucional. 

 

La regla de despesa, d’aplicació a partir del pressupost 2013, estableix que no es podrà superar 

la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini que d’acord a l’informe 

de la situació de l’economia espanyola de data 10/07/2015, es concreta per el període 2015-2018 

en: 

 

2015 2016 2017 2017 

1,2 1,8 2,2 2,6 

 

S'entendrà per despesa computable, les ocupacions no financeres definides en termes del SEC, 

exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la 

part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres 

Administracions Públiques. 

 

Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del 

Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola, d'acord amb la metodologia 

utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà 

en l'informe de situació de l'economia espanyola al que es refereix l'article 15.5 d'aquesta Llei. 

Serà la referència a tenir en compte per l'Administració Central i cadascuna de les Comunitats 

Autònomes i Corporacions Locals  en l'elaboració dels seus respectius Pressupostos.  

 
 
 
 
 



 

 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 DE L’AJUNTAMENT DE PALAU - SOLITÀ I PLEGAMANS 
 

Una vegada revisats els estats que formen la liquidació del  pressupost de l’exercici 2015, 

s’observa el següent: 

 

a) Respecte a la Regla de la Despesa, vigent a partir del Pressupost de l’exercici 2013,  

aquesta ja és aplicable a la liquidació de l’any 2013, en quant a la seva comparació amb l’exercici 

anterior. La Liquidació de l’exercici 2015 s’haurà de realitzar complint amb el que indica la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el seu 

article 12, referent a la Regla de Despesa.  Segons el Ministeri d’Economia i Hisenda, la taxa a 

aplicar per l’any 2015, serà de l’ 1,2 % d’increment en referència al de l’any anterior.  

 

Així doncs per determinar la despesa computable en la Regla de la despesa, s’han tingut en 

compte totes les despeses no financeres (capítols I a VII), descomptant-hi els interessos del deute 

a curt i llarg termini i la consignació de les transferències d’administracions públiques de caire 

finalista. 

 

El següent quadre estableix que el percentatge d’increment respecte a la liquidació de l’exercici 

2015, es situaria en un 5,77 %, NO complint amb el màxim legal permès. 

 

D’aquesta manera, el quadre comparatiu que conté el detall de la regla de la despesa entre la 

liquidació 2014 i la liquidació 2015, és el següent: 

 



 

 

AJUNTAMENT DE: PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS EXERCICI : LIQUIDACIÓ 2015

Informació per l'aplicació de la regla de la Despesa
(Imports  en €)

Concepte

Liquidació 

Exercici 2013 
(1)

Liquidació 

Exercici 2014 
(1)

Previsión 

liquidación 

2015

Suma dels capítols 1a 7 de despeses (2) 14.025.667,79 14.824.447,52 16.595.415,27

AJUSTOS Càlcul SEC 95 610,17 9.370,21 -815.097,50

(-) Alienació de terrenys i  altres inversions reals

(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6)

(+/-) Execució d'avals

(+) Aportacions de capital

(+/-) Asunció i  cancel.lació de deutes

(+/-) Despeses realitzats a l 'exercici pendents daplicar a pressupost 610,17 65.140,04 -56.007,87

(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic-privades

(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat

(+/-) Arrendaments financers

(+) Préstecs

(-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012

(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altre Admon. Pública  (7)

(-) No execució

    Altres (Especificar) (5) -55.769,83 -759.089,63 222.102,45 inv.financ.sostenible

Total despeses s/SEC'95 excepte interessos del deute 14.026.277,96 14.833.817,73 15.780.317,77

(-) Pagaments per transferències (i  altres operacions internes) a altres entitats que 

integran la Corporació Local (3)

(-) Despesa finaçada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres 

Administracions Públiques 288.639,57 951.443,80 1.097.017,19

      Unió Europea

      Estat

      Comunitat Autònoma 168.639,25 153.878,66 171.666,42

      Diputacions 120.000,32 353.890,53 739.222,67

      Altres Administracions Públiques 443.674,61 186.128,10

(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4)

Total de Despesa computable a l'exercici 13.737.638,39 13.882.373,93 14.683.300,58

1,05% 5,77%

Observacions

Restem l 'import de la  partida  011/310

45002-45080+45081+451

46100 A 46105

46500 A 46700

 

 

 

b) L’article 15 de la Llei Orgànica 2/2012, especifica el següent:  

«Artículo 15. Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 
el conjunto de Administraciones Públicas. 

1. En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión 
Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, en término de capacidad o necesidad de financiación …» 

 
 

L’Acord de Govern pel que es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de Deute Públic per 

al conjunt d’Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2015-

2018, fixa un objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Entitats Locals per aquest període de 

zero. 



 

 

 
D’acord amb les xifres de la liquidació a aprovar i als càlculs realitzats per l’Ajuntament, la 

liquidació compleix el principi d’estabilitat pressupostària, quantificant-se una capacitat de 

finançament, una vegada aplicats els ajustaments que indica el SEC’95, per import de 521.709,78 

€. 

  

El detall de la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els criteris SEC95, és el 

següent: 

 



 

 

AJUNTAMENT DE: PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS LIQUIDACIÓ 31/12/2015

20.626.494,77

16.693.403,27

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 3.933.091,50

(Imports  en €)

Identif Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports de ingressos i despeses)

Import Ajust a 

aplicar al saldo 

pressupostari 2013 

(+/-) Observacions

GR000 Ajustos per recaptació ingressos Capítol 1 -3.480.208,60 Annex II I .1

GR000b Ajustos per recaptació ingressos Capítol 2 -417.731,13 Annex II I .1

GR000c Ajustos per recaptació ingressos Capítol 3 -558.888,34 Annex II I .1

GR001 (+) Ajustos per liquidació PTE -2008 57.372,06 Annex II I .1

GR002 (+) Ajustos per liquidació PTE -2009 82.867,38 Annex II I .1

GR006 Interessos 0,00 Annex II I .3

GR006b Diferencies de canvi 0,00 Annex II I .3

GR015 No execució 0,00

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2) 0,00 Annex II I .5

GR004 Ingressos por Vendes d'accions (privatitzacions) 0,00 Annex II I .7

GR003 Dividents i Participacions en beneficis 0,00 Annex II I .8

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 Annex II I .9 

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00 Annex II I .10

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00 Annex II I .11

GR012 Aportacions de Capital 0,00 Annex II I .12

GR013 Asunció i cancel.lació de deutes 0,00 Annex II I .13

GR014 Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost 56.007,87 Annex II I .14

GR008 Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00

GR008a Arrendaments financers 0,00

GR008b Contractes d'associació públic privada (APP's) 0,00

GR010 Inversions realitzades per la corporació local a compte d'altre Admon. Pública (3) 0,00

GR019 Prèstecs 0,00

GR099 Altres (1) 849.199,04

Devolucions d'ingressos pendents aplicar a pressupost 0,00 Annex II I .14

Desviacions positives -21.321,44 Desviacions  + (Annex II I .9)

Desviacions negatives 870.520,48 Desviacions  - (Annex II I .9)

-3.411.381,72

17.159.105,18

16.637.395,40

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC'95 521.709,78

(2) Ajust per invers ions  rea l i tzades  per una enti tat no integrada  a  la  Corporació Local  per a  la  Enti tat Loca l

(3) Ajust per invers ions  rea l i tzades  per la  enti tat per a  una enti tat que no pretany a  la  Corporació Local

Import de l'ajust: Quantitat amb signe (+) incrementa el saldo pressupostari (incrementa la capacitat de finaçament), (-) disminueix el saldo pressupostari (disminueix la capacitat de 

finançament)

(1) Si  s 'inclou aquest a just, en "Observacions", s 'haurà  de fer una breu expl icació del  contingut d'aquest a just. En aquest apartat s 'inclouran, entra  a l tres , s i  exis teixen, les  

"devolucions  de ingressos  pendents  d'apl icar a  pressupost"

Ajustos contemplats a l'informe d'Avaluació per relacionar el saldo resultant de Ingressos i Despeses del Pressupost amb la capacitat o 

necessitat de finaçament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes

1. Ingressos equilibri pressupostaris

2. Despeses equilibri pressupostaris

Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat

1. Ingressos equilibri pressupostaris AJUSTATS

2. Despeses equilibri pressupostaris AJUSTATS

 
 
 
 



 

 

 
Com es desprèn del quadre anterior, les previsions d’ingressos no financers (capítols ú a set) són 

superiors a les despeses no financeres executades, en termes de comptabilitat nacional, generant 

un superàvit o capacitat de finançament de 521.709,78 €. 

 
Ateses les consideracions anteriors, estima l’informant que la liquidació objecte d’estudi assoleix 

en principi l’objectiu d’estabilitat pressupostaria d’acord a l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27/4 d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera. 

  

c) Respecte a la sostenibilitat financera en la liquidació de l’exercici 2015, l’objectiu de 

deute públic i el límit d’endeutament aplicable es recull en el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Local, aprovat per el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març i en la Llei 17/12, de 27 de desembre del Pressupost General de l’Estat per l’exercici 

2013, en les disposicions addicionals 73 i final 31.   

 

Les dades de l’endeutament segons la liquidació de l’exercici són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEUTE VIU 31/12/2015 

 

DEUTE PENDENT Anualitat

DETALL OPERACIÓ 31/12/2015 Teòrica 

Préstecs a llarg termini 4.896.376,98 945.680,12

MÒDUL 2006000011 47.400,00 23.709,24

MÒDUL 2006000020 32.286,53 32.305,58

MÒDUL 2006000021 82.693,32 41.383,26

MÒDUL 2006000024 16.761,81 16.797,51

MÒDUL 2006000025 124.823,38 41.648,58

MÒDUL 2006000026 150.000,00 50.080,02

MÒDUL 2007000026 221.340,02 55.416,65

MÒDUL 2007000027 85.475,00 21.439,85

MÒDUL 2008000001 316.090,79 63.330,10

MÒDUL 2009000001 15.000,00 5.000,00

MÒDUL 2009000003 175.680,64 45.980,15

MÒDUL 2009000004 69.140,28 18.047,85

MÒDUL 2009000005 29.887,96 7.471,99

MÒDUL 2010000001 234.056,25 49.453,97

MÒDUL 2010000003 62.500,00 12.500,00

MÒDUL 2010000004 74.900,00 14.980,00

MÒDUL 2011000003 284.019,44 52.358,05

MÒDUL 2011000005 69.000,00 11.500,00

MÒDUL 2012000001 518.531,11 87.863,51

MÒDUL 2013000001 687.636,44 101.081,45

MÒDUL 2014000001 742.203,84 98.899,95

MÒDUL 2015000001 400.000,00 46.507,02

MÒDUL 2015000002 456.950,17 47.925,40

Devolució PIE 82.867,02

Devolució FNCM 2009 82.867,02

Préstecs a curt termini 0,00

TOTAL DEUTE VIU 4.979.244,00 945.680,12  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPALS RÀTIOS SOBRE ENDEUTAMENT 

 

LIQUIDACIÓ

CONCEPTE EX. 2015

 + DRETS RECONEGUTS OPERACIONS CORRENTS (CAP. 1 A 5) 20.615.683,43

 - Ingressos  fina l i s tes 0,00

 - OBLIGACIONS RECONEGUDES OPERACIONS CORRENTS (CAP. 1-2-4) 13.922.830,14

 + Despeses  cap. 1-2-4 finançades  amb romanent l íquid 1.514.870,10

ESTALVI BRUT LIQUIDACIÓ 2015 8.207.723,39

 - ANUALITAT TEÒRICA OPERACIONS VIGENTS 31/12/2015 945.680,12

ESTALVI NET LIQUIDACIÓ 2015 7.262.043,27

INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS - Ingressos  fina l i s tes 20.615.683,43

TOTAL DEUTE VIU 31/12/2015 (CURT I LLARG TERMINI - DEV. PIE) 4.896.376,98

RÀTIO DEL DEUTE PÚBLIC 23,75%  

 

En aquest sentit, el rati del deute públic, calculat segons estableix la disposició final trigèsim 

primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, 

es situa a 31/12/2015 en un 23,75 % sobre els ingressos ordinaris liquidats, sense considerar el 

deute per devolució de la participació de tributs de 2009, molt inferior al límit legal establert que es 

situa en un 75% segons Llei de Pressupostos per a 2013, i el 110% recollit al RDL 2/2004, text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Respecte a la liquidació d’aquest exercici, 

l’estalvi net, es situa en un import de 7.262.043,27 €, complint amb la limitació legal de no ésser 

negatiu. Per tant, en aplicació de la normativa vigent per a 2015, l’Ajuntament de Palau - Solità i 

Plegamans, es situa dins dels paràmetres legals que permeten la concertació de noves 

operacions d’endeutament, per al finançament d’inversions. 

  
 

Ateses les consideracions anteriors, estima l’informant que la liquidació objecte d’estudi assoleix 

l’objectiu d’equilibri pressupostari i dóna compliment als criteris de sostenibilitat financera, però no 

assoleix l’objectiu de la regla de la despesa, segons estableix la L.O. 2/2012, d’Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 



 

 

Segons estableix la L.O. 2/2012, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera a l’article 

21.1 "En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o 

de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en 

el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y 

alcance previstos en este artículo".  

Segons Art. 23 de l’esmentada Llei “Los planes económicos-financieros y los planes de reequilibrio 

serán presentados ante los órganos contemplados en el plazo máximo de un mes desde que se constate  el 

incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3 respectivamente. Estos planes 

deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su 

puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la 

apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3” 

“Los planes económicos-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados 

por el Pleno de la Corporación”                 

Així mateix, d’acord a la L.O. 9/2013, de 21 de desembre, de control de deute comercial del sector 

públic, article primer apartat u, s’entén que també es compleix el principi de sostenibilitat del deute 

comercial donat que no es supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat, 

segons estableix l'esmentada Llei en l'article 4 sobre principi de sostenibilitat financera de la  L.O. 

2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
A Palau - Solità i Plegamans, a 29 de febrer de 2016 

 

L’ INTERVENTOR. 

         
 
 
 
 
Esaú Soto Martínez 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
 
 
 A  Palau-solità i Plegamans, a 29 de febrer  del dos mil setze. 
 
 
Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2015, formulada per la Intervenció en 
compliment del que es disposa en l'article 89 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. 
 
Conseqüentment, la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 5.569.023,07,- Euros, 
descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de 1.101.291,43 ,- esta 
afectada per despeses amb finançament afectat. 
 
Després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers i de l’elaboració d’un 
estat comprensiu de les operacions de la Liquidació del Pressupost que poden incorporar-se al 
pressupost immediat següent i que ascendeix a la quantitat total de 3.485.693,27 ,- euros, cal 
especificar que el seu finançament queda distribuït de la següent manera: 

 
 

1. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat : 
1.101.291,43 ,- euros (per romanent afectat a despeses que tenen un 
finançament aliè específic). 

2. A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals: 2.263.196,65 ,- 
euros (per les despeses incorporades finançades amb aportació municipal). 

3. A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats 
romanents: 121.205,19 ,- euros.   

 
 
D’aquesta manera de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el següent 
Romanent disponible: 
  
 

Romanent de tresoreria total 5.569.023,07 
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat 

 
1.101.291,43 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 4.467.731,64 
Quantitat utilitzada a càrrec del romanent de tresoreria per 
despeses generals 

2.263.196,65 

Romanent disponible 2.204.534,99 
 
 

De conformitat amb el que es disposa en els esmentats articles, per la  present, 
 
  
 
 
 



 

 

HE RESOLT: Aprovar la següent liquidació: 
 

Resultat Pressupostari: 
 

1. (+) DRETS RECONEGUTS NETS 21.904.187,06 
2. (-) OBLIGACIONS RECONEGUDES 

NETES 
17.894.818,33 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

4.009.368,73 

3. (+) Crèdits finançats amb romanent general 2.299.798,01 
4. (+) Desviacions de finançament negatiu 1.182.561,72 
5. (-) Desviacions de finançament positiu 426.502,45 
 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 7.065.226,01 

 
 

De l'esmentada liquidació es dedueix el següent Romanent de Tresoreria: 
 

1. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI 
D’EXERCICI 

9.415.869,22 

 Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Corrent 6.049.490,36  
 Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Tancat 3.222.663,09  
 D’altres operacions no pressupostàries 198.077,22  
 MENYS = Ingressos pendents aplic. Def. 54.361,45  
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI 

D’EXERCICI 
3.017.994,62 

 Del Pressupost de Despeses. Ppt. 
Corrent 

1.074.970,39  

 Del Pressupost de Despeses. Ppt. 
Tancat 

22.749,73  

 D’altres operacions no pressupostàries 1.933.992,04  
 MENYS=Pagament pendents aplic. Def. 13.717,54  
3. (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI 4.604.224,43 
    
 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 11.002.099,03 
4. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  5.433.075,96 
5. ROMANENT TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB 

FINANÇ. AFECTAT 
1.101.291,43 

    
 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS 
4.467.731,64 

 
L’ALCALDESSA,             LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
Teresa Padrós Casañas      M. Assumpció Rodríguez i Marín 
 


