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DECRET DE L'ALCALDIA
Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Montmeló
de l'exercici de 2018, aquesta 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.
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 així com la recaptació neta.
Per l’interventor s’ha emès el corresponent informe d’acord amb l'art. 191 del Real
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Aquesta liquidació pressupostària de 2018, presenta següent detall:

Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: ...................................................................14.071.300.0
Modificacions de despeses:..............................................................................601.354.54
Pressupost definitiu de despeses:.............................................................. 14.672.654.54
Obligacions reconegudes:............................................................................12.385.526.91
Pagaments realitzats:.................................................................................. 11.274.046.26
Obligacions pendents de pagament:..............................................................1.115.748.07
..
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:........1.844.785.50
Modificació de saldos inicials:........................................................... .............. -201.554.62
Pagaments realitzats:.................................................................................... 1.496.469.70
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:...........146.761.18
Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:....................................................................14.071.300.00
Modificacions d’ingressos:............................................................................... 601.354.54
Pressupost definitiu d’ingressos:................................................................ 14.672.654.54
Drets reconeguts:....................................................................................... 14.146.880.14
Devolució d’ingressos:....... ................................................................................61.836.67
Recaptació neta:..........................................................................................11.559.284.73
Drets pendents de cobrament:......................................................................2.587.595.41
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:......................................5.438.797.83
Modificacions de saldos inicials...................................................................-1.037.138.81
Recaptació:...................................................................................................1.239.290.94
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:.......... .......................... 3.102.368.08
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Resultat pressupostari de l’exercici:
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+ Drets reconeguts nets.............................................................................14.146.880.14
– Obligacions reconegudes netes..............................................................12.385.526.91
Desviacions positives de finançament.............................................................891.634.49
Desviacions negatives de finançament......................................................................0.00
Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria....................................0.00
Resultat d’operacions comercials..............................................................................0.00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:................................................

869.718.74

Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI....5.908.805.14
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs...............................................2.587.595.4
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats....................................3.102.368.08
D’altres operacions no pressupostàries.............................................................218.841.65
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...................................................345.97

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI.....3.409.476,16
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.............................................1.115.748.07
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats......................................146.761.18
De pressupostos d’ingressos.........................................................................................0,00
D’operacions comercials................................................................................................0,00
D’altres operacions no pressupostàries...........................................................2.146.966.91
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva........................................ 102.899.23
..
FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI ......................742.625.91
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ....................................................3.344.508.15
Saldo de cobrament dubtós...............................................................................948.492.89
Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista..........900.313.82
Saldo d’obligacions pendent d’aplicar a Pressupost a final d’exercici................. 5.661,51
Saldo de creditors per devolució d’ingressos a final de l’exercici...............................14.48
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT... 1.490.025,45
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 341.1 de
la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 948.492,89 €, amb
els següents percentatges anuals:
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305.027,62.133.288,14.166.790,70.111.193,80.120.655,61.111.537,02.-

S’han exclòs els ingressos pendents de cobrament afectats a despeses d’inversió.
Por tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d'abril,
R E S O L C
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l’exercici 2018, que
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Informar-ne el Ple a la propera sessió.
TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat, al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.

L'alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez
(signat electrònicament)

La secretària,
Rosa March Escué
(signat electrònicament)

