
Expedient: G0262016000160 X2016003284
HISENDA I ECONOMIA

DECRET D’ALCALDIA  

Expedient número: G0262016000160 Pressupost Municipal per a l'exercici 2017. 

Tràmit  relacionat: Aprovació  de  la  liquidació  del  Pressupost  Municipal  per  a 
l'exercici 2017.

D’acord amb les competències que m’atorga l’article 191.3 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 90.1 del RD 500/1990 de 20 d’abril de desplegament del capítol 1r  
del títol 6è de la Llei RHL.

Examinada  la  documentació  que  composa  la  liquidació  del  pressupost  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, NIF P-0826300-F, de l’exercici 2017 i la 
dels  comptes  no  pressupostaris  així  com  el  romanent  de  tresoreria  a  31  de 
desembre de 2017, de les què es dedueixen les següents magnituds:

1r. Resultat pressupostari:  2.289.928,84€

2n. Resultat pressupostari ajustat: 4.854.106,11€

3r. Romanent de tresoreria total:          15.671.303,38€

4t. Romanent de tresoreria per a despeses generals: 2.909.510,43€

5è. L’estalvi net calculat d’acord amb 
l’article 53 del RDL 2/2004 del TRHL és de:     5.265.344,71 €

Vist allò establert en els articles 169.4 i 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel  
qual  s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  reguladora  de les Hisendes Locals i  els  
articles 20.4 i 91 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació a la tramitació 
de la liquidació es remetrà còpia de la mateixa a l’Administració de la Generalitat i 
a l’Administració de l’Estat.

Vistos  els  informes i  la  proposta  annexa  de  la  Intervenció  municipal  sobre  la 
incorporació de romanents.

Fent  ús  de  les  facultats  que  m’atorga  l’article  53  del  Text  Refós  de  la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

He resolt:
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Primer.-  Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts,  NIF P-0826300-F,  corresponent  a  l’exercici  de  2017,  amb les següents 
magnituds:

a) El  resultat  pressupostari  resultant després dels ajustaments per desviacions 
positives i negatives d’inversió és de  4.854.106,11 €.

b)  El  romanent  de  tresoreria  total  resultant  per  a  despeses generals  a  31  de 
desembre de 2017 és de  2.909.510,43 €.

c) L’estalvi net calculat d’acord amb l’article  53 del RDL 2/2004 del  TRHL (ingrés 
corrent (1-5) menys despesa corrent (1, 2 i 4) menys una anualitat teòrica és de 
5.265.344,71 €.  

Segon.-  Incorporar d’acord amb l’article 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril, els 
següents Romanents de crèdit:

            Capítol 1       379.200,00€
            Capítol 2      329.484,18€
            Capítol 4      744.728,10€
            Capítol 6      9.729.399,05€
            Capítol 7            2.452.508,74€
           TOTAL                                                     13.635.320,07€

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació a la primera sessió 
que es celebri, segons estableix l’article 90.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

Quart.-  D’acord amb l’article  169.1  del  RDL 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  
s’aprova  el  TRLRHL  i  l’article  20.1  del  RD  500/90,  publicar  el  detall  de  la 
incorporació de romanents al BOP de Barcelona.

Cinquè.- Remetre una còpia de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts de l’exercici  de 2017 a la Generalitat de Catalunya i a 
l'Administració de l'Estat.

Sant Vicenç dels Horts
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