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Cristina Gelabert Oriol, secretaria accidental de l’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 
CERTIFICA: 
 
Que el Ple en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018, va aprovar per 11 vots a favor 
dels grups municipals de JUNTSxSVH-ERC-AM (9) i SVHSP (2), 1 vot en conta del regidor 
no adscrit  (1) i 9 abstencions dels grups municipals del PSC-CP (5), C’s (1), ICV-EUiA-E (1), 
PDeCAT (1) i la regidora no adscrita (1),  l’acord que transcrit literalment diu així:  
 
“Expedient número: G0262016000160 Pressupost Municipal per a l'exercici 2017.  
Tràmit relacionat: Aprovació definitiva del Compte General del Pressupost 2017 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017, elaborats per l’interventor, van 
ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre informe 
favorable en data 11 de maig de 2018.  
 
Atès que l'expedient s'ha exposat al públic mitjançant edicte al BOP número 
CVE2018019655 de 22 de maig de 2018 i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, en compliment 
del que preveu l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, sense que s'hagin presentat 
al·legacions. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 
212 de RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/88 
Reguladora de les Hisendes Locals aquest regidor proposa a la Comissió Informativa 
General la deliberació dels següents: 
 
El Ple acorda el següent: 
 
ACORDS 
 
Primer . Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 
integrats pels següents estats bàsics: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
 

-Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu i un passiu de 146.918.030,59 €. 
 

-Compte de resultats de l’exercici dóna un resultat positiu (benefici) de 4.563.667,40 €. 
 

-Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets de pressupost corrent 
pendents de cobrament de 3.426.763,56 € i unes obligacions de pressupost corrent 
pendents de pagament de 2.518.020,86 €. El resultat pressupostari , després 
d’ajustaments, és positiu per 4.854.106,11 €. 

 
-Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
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3.972.036,28 € i unes obligacions pendents de pagament de 176.930,72 €. 2. Annex 
als estats i comptes anuals: 

 
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 
664.705.591,80 € i un total a l’haver pel mateix import.  
 
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 11.859.389,67 €.  
 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria total de 
15.671.303,38 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.909.510,43 €. 
 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un 
saldo pendent de pagament de 1.162.306,61 € i un saldo pendent de cobrament de 
270.372,06 €. 
 
Segon .- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants 
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 
31.144.590 € i un total de despeses de 31.144.590 €. I la relació de modificacions de crèdit 
de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un 
total de modificacions de 15.751.602,54 €. 
 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: 
en tancar l’exercici dóna un total de baixes de drets anul·lats per import de 348.480,46 €, 
rectificacions per import negatiu de 32.046,26 € i anul·lacions de liquidacions cancel·lades 
per 1.062.824,65 €. En despeses hi ha rectificacions d’obligacions per import negatiu de 
62,50 €.  
 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en cas de 
discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici donen una existència final de 
11.859.389,67 € en metàl·lic i de 5.088.802,32 € en títols. 
 
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de 
7.398.799,84 € i un total de creditors de 2.694.951,58 €.  
 
Tercer .- Trametre el Compte General de l’exercici 2017 a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya.” 
 
I, perquè així consti, lliuro i signo la certificació per ordre i amb el  vist i plau de l’Alcaldessa. 
        
 
            Vist i plau 
         L’Alcaldessa 
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