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Cristina Gelabert i Oriol, Secretaria accidental de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, comarca del Baix Llobregat

CERTIFICA:

Que el Ple ordinari,  en sessió celebrada el 20 de juliol de 2017, va aprovar 
entre d’altres, l’acord que transcrit literalment diu així:

“Expedient número: G0262015000150 Pressupost municipal per a l'exercici 2016. 
Tràmit relacionat: Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2016.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016, elaborats per l’interventor,  
van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre  
informe favorable en data 12 de maig de 2017. 

Atès  que  l'expedient  s'ha  exposat  al  públic  mitjançant  edicte  al  BOP  número  
022017009357  de  25  de  maig  de  2017  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, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
acords:

Compte general de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  
NIF P-0826300-F.

El Ple acorda el següent:

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici  
2016  integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:

- Balanç  de  situació:  en  tancar  l’exercici  dóna  un  actiu  i  un  passiu  de  
143.467.612,23 €.
- Compte  de  resultats  de  l’exercici  dóna  un  resultat  positiu  (benefici)  de  
3.933.622,13 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici  dóna uns drets de pressupost  
corrent pendents de cobrament de 3.600.630,05 € i unes obligacions de pressupost  
corrent pendents de pagament de 2.798.520,75 €. El resultat pressupostari , després  
d’ajustaments, és positiu per 4.755.703,53 €.
- 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  
5.069.272,43 € i unes obligacions pendents de pagament de 57.187,38 €.

2. Annex als estats i comptes anuals:

- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 
633.908.282’55 € i un total a l’haver pel mateix import. 
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- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 9.893.576,72 €. 

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria  
total  de  14.824.663,41 € i  un romanent  de tresoreria  per  a despeses generals  de  
4.847.646,83 €.

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici  
dóna  un  saldo  pendent  de  pagament  de  1.158.577,76  €  i  un  saldo  pendent  de  
cobrament de 275.470,10 €.

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  
28.653.560 € i un total de despeses de 28.653.560€. 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 16.454.025,76 €.

- 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  
187.240,63 €, rectificacions per 2.564,55 € i anul·lacions de liquidacions cancel·lades  
per 1.027.250,58 €. En despeses hi ha rectificacions d’obligacions per import negatiu  
de  455.392,97€. 
 
- 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 9.893.576,72€ en metàl·lic i de 5.109.101,37 en títols

-  Relacions  nominals  de  deutors  i  creditors:  en  tancar  l’exercici  dóna  un  total  de  
deutors de 8.669.902,48 € i un total de creditors de 2.855.708,13 €.
 
Tercer.- trametre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.“

I perquè consti, lliuro i signo el present, d’ordre i amb el vist i plau de la senyora  
alcaldessa.

Sant Vicenç dels Horts, 21 de juliol de 2017

Vist i plau
L’alcaldessa,

Maria Teresa Aymerich Boltà
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