PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2019
Núm. Expedient: 1641-0621/2020
Antecedents
1. Únic.- Es dóna compte de l’aprovació definitiva per Decret de l’alcaldia número 63/2020 que
es transcriu a continuació:
«D E C R E T D E L' A L C A L D I A
«DEC-000063-2020
Data: 8 de maig de 2020
Assumpte: Liquidació del pressupost per l’exercici 2019
Núm. Expedient: 1641-0621/2020
Antecedents de fet
Primer.- La intervenció municipal ha confeccionat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament
d’Olivella de l’exercici econòmic del 2019.
Fonaments de dret
Primer.- En data 5 de maig de 2020, s’emet l’Informe conjunt de secretaria-intervenció relatiu a
l’aprovació de la liquidació del pressupost 2019, que es transcriu a continuació:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 032/2020, INFORME
D’INTERVENCIÓ NÚM. 005/2020, de 5 de maig
Assumpte: Informe de l’aprovació de la liquidació del pressupost per l’exercici 2019
Núm. Expedient: 1641-0621/2020
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) i Iris Martorell
Guivernau, tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria, emetem el següent informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, en compliment de l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 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 Real Decret Legislatiu 500/1990, així com l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
ANTECEDENTS
El departament d’intervenció ha confeccionat la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament
per a l’exercici 2019.
L’ajuntament d’Olivella no disposa ni de organismes autònoms ni ens públics dependents que prestin
serveis o produeixin béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials ni societats
mercantils. Per tant, la liquidació de l’Ajuntament d’Olivella, està composada únicament per la
liquidació de la Corporació, d’acord amb el sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
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1. FONAMENTS DE DRET
1.1

PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ

L’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que el pressupost de cada exercici
s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre
de l’any natural corresponent, i els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec de la
Tresoreria local.
L’article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes
locals, recull aquesta mateixa previsió, que estableix que el tancament i la liquidació dels
pressupostos de l’entitat local i dels organismes autònoms que en depenen s’efectuarà, pel que
fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural.
En quant a la confecció de la liquidació del pressupost, aquest ha d’elaborar-se abans del dia 1
de març de l’exercici següent, sent competència del President la seva aprovació, previ informe de
la Intervenció. Aquesta aprovació, ha de produir-se abans de final del mes de març.
L’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990 estableixen que, després de
l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i la dels
organismes autònoms, i n’informa al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
L’article 193.5 del TRLRHL i l’article 90 del Reial decret 500/1990 disposen que, abans de finalitzar
el mes de març, l’Ajuntament haurà de trametre al Departament de Governació de la Generalitat
i a la delegació d’Hisenda corresponent una còpia de la liquidació del pressupost.
L’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses
del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
1.2

ELABORACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ

L’article 93.1 del Reial decret 500/90 regula que la liquidació del pressupost posa de
manifest:
a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials,
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades, les compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
b) Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i els recaptats nets.
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Com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
b) El resultat pressupostari de l’exercici
c) Els romanents de crèdit
d) El romanent de tresoreria
El resultat pressupostari es determinarà, d’acord l’establert a l’article 96 del Reial decret
500/90 i el punt vuitè de la tercera part Comptes anuals de les Ordres HAP/1781/2013 i
HAP/1782/2013, de 20 de setembre per les quals s’aproven les Instruccions dels Models Normal
i Simplificat de Comptabilitat Local respectivament, per la diferència entre els drets pressupostaris
liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes durant l’exercici pels seus valors nets,
deduint per tant aquells que per qualsevol motiu s’hagin anul·lat.
A més a més, s’han de produir els ajustos necessaris en funció de les desviacions de finançament
derivades de despeses amb finançament afectat i dels crèdits gastats durant l’exercici,
corresponents a modificacions pressupostàries que hagin estat finançades amb romanent líquid
de tresoreria.
En conseqüència, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, per les desviacions
de finançament imputables a l’exercici que per a cadascuna de les despeses es produeixi, el
resultat pressupostari s’incrementarà o disminuirà, segons la naturalesa d’aquestes despeses.
D'acord amb la Regla 25.1 de l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 26.1 de l’Ordre HAP/1782/2013 de
20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local
s’entendrà per desviacions de finançament la magnitud que representa el desfasament existent
entre els ingressos pressupostaris reconeguts, durant un període determinat per la realització
d’una despesa amb finançament afectat i els que, en funció de la part del mateix efectuada en
aquest període, haurien d’haver estat reconeguts, si l’execució dels ingressos afectats es realitzés
harmònicament amb la despesa pressupostària és a dir, per la diferència entre les obligacions
reconegudes netes (que es derivin de l’execució de la despesa ponderades pel corresponent
coeficient de finançament) i els drets reconeguts nets, afectats al finançament de la despesa.
Quan es produeixi excés de finançament, la suma de les desviacions de finançament positives
determina el romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat a deduir en el
càlcul del romanent de tresoreria.
El coeficient de finançament d’una despesa amb finançament afectat, d’acord amb la Regla 28.1
de l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal
de Comptabilitat Local i la Regla 29.1 de l’Ordre HAP/1782/2013de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, representarà el resultat de
dividir la totalitat dels ingressos pressupostaris (reconeguts i pendents de reconèixer) afectats a
la realització d’una despesa pressupostària, per l’import total d’aquesta (realitzada i per realitzar).
De la mateixa manera, el resultat pressupostari s’incrementarà per l’import del romanent de
tresoreria utilitzat per al finançament de despeses no previstes inicialment en el pressupost.
Els romanents de crèdit, segons l’article 98 del Reial decret 500/90, són els saldos de crèdits
definitius (crèdits en fase A i D) no afectats al compliment d’obligacions reconegudes, els quals
quedaran anul·lats al tancament de l’exercici, excepte en els supòsits que es detallen a l’article
182 del TRLRHL. Els crèdits corresponents a projectes finançats amb ingressos afectats hauran
d’incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix totalment o parcialment d’iniciar o
continuar amb l’execució de la despesa.
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El romanent de tresoreria, segons l’article 101 del Reial decret 500/90, el punt 24.2 de la
memòria, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, de la Instrucció del model Normal de
Comptabilitat Local i del punt 18.6 de la memòria, de l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local, es determina pel
resultat següent: fons líquids de tresoreria més drets pendents de cobrament menys obligacions
pendents de pagament.
Aquestes magnituds es refereixen a la data 31 de desembre. Cal assenyalar que els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament comprenen els deutors i creditors
respectivament, originats per operacions tant pressupostàries com no pressupostàries.
Per quantificar el romanent de tresoreria caldrà deduir els drets pendents de cobrament de
recaptació difícil o impossible.
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i considerant els
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de
cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació pot aplicar el criteri que consideri més
idoni i que compleixi amb la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la normativa de
referència.
Tanmateix, prèviament a l’aplicació dels esmentats percentatges sobre els drets pendents de
pagament dels capítols 1, 2, 3 i 5 s’han de depurar, i per tant no tenir en consideració, els drets
pendents de cobrament que presentin algun tipus de cobertura o garantia, ja que és presumible
que tard o d’hora es produirà el cobrament.
Un cop determinat el romanent de tresoreria en el supòsit que hi hagi finançament afectat, el
romanent de tresoreria obtingut haurà de minorar-se en el romanent de tresoreria afectat a les
esmentades despeses amb finançament afectat. La diferència serà el romanent de tresoreria per
a despeses generals, que constitueix una font de finançament, en el cas que sigui positiu, per a
possibles modificacions de crèdit de l’exercici següent.
Cal tenir present que el romanent de tresoreria no podrà formar part de les previsions inicials
d’ingressos ni podrà finançar crèdits inicials del pressupost de despeses; és a dir, a mesura que
es necessiti el seu finançament, s’anirà incorporant a la partida corresponent del pressupost
d’ingressos per equilibrar l’excés de despesa fruit de la modificació de crèdit determinada.
En el cas que el romanent de tresoreria per a despeses generals sigui negatiu, s’haurà d’actuar
d’acord amb el que s’ha establert a l’article 193 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per tal d’absorbir aquest dèficit produït.
L’article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la Llei general d’estabilitat pressupostària.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, als
articles 3 i 11, determina que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos s’haurà de
sotmetre al principi d’estabilitat pressupostària.
Aquesta Llei de referència, estableix a l'art.32 (modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic) que en el supòsit que la liquidació
pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net
sempre amb el límit del volum d'endeutament, si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció del deute.
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D'altra banda, d’acord amb la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, introduïda per la
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre abans esmentada, només es podran aplicar les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari a les Corporacions Locals, en les quals concorrin
les següents tres circumstàncies:
 Complir o no superar els límits que fixi la normativa d'hisendes locals en matèria
d'autorització d'operacions d'endeutament.
 Presentar en l'exercici anterior simultàniament superàvit en concepte de comptabilitat
nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un cop descomptat
l'efecte de les mesures especials de finançament que s'instrumentin en el marc del pla
d'estabilitat, o les addicionals que s'introdueixin amb aquesta llei.
 No superar el termini mig de pagament previst a la normativa sobre morositat en el
pagament a proveïdors.
2. RESULTATS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2019
2.1.

PRESSUPOST DE DESPESES

L’estat d’execució del pressupost de despeses és el següent:
CAPÍTOL

C. INICIALS

C.
DEFINITIUS

ORN

PAGAMENTS

PENDENT DE
PAGAMENT

1. DESPESES DE PERSONAL

1.480.239,62

1.466.587,23

1.416.356,03

1.389.932,22

26.423,81

2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS
CORRENTS I SERVEIS

1.329.429,96

1.587.334,31

1.414.821,01

1.374.487,23

43.782,28

20.974,90

11.308,29

7.574,60

7.574,60

0,00

605.887,85

700.458,69

627.851,48

549.432,52

78.550,31

21.300,00

21.300,00

0,00

0,00

0,00

3.457.832,33

3.786.988,52

3.466.603,12

3.321.426,57

148.756,40

84.187,89

2.495.396,81

1.008.972,80

984.418,00

24.554,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.187,89

2.495.396,81

1.008.972,80

984.418,00

24.554,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. PASSIUS FINANCERS

191.000,00

200.666,61

200.303,01

200.303,01

0,00

Operacions financeres

191.000,00

200.666,61

200.303,01

200.303,01

0,00

6.483.051,94 4.675.878,93 4.506.147,58

173.311,20

3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS DE CONTINGÈNCIA

Operacions corrents
6. INVERSIONS
7. TRANSFERÈNCIES CAPITAL

Operacions de capital
8. COMPRA D'ACTIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST

3.733.020,22

S'han realitzat modificacions pressupostàries de despeses durant l'exercici per import de
2.750.031.72 € segons el següent detall per tipus de modificació:
Incorporació de romanents de crèdit
Crèdit extraordinari
Suplements de crèdit
Generació de crèdits
Baixes per anul·lació
Transferències de crèdit positives
Transferències de crèdit negatives

1.787.378,59
321.919,87
268.636,78
372.662,85
-566,37
1.130.558,45
-1.130.558,45
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Exercicis tancats
Oblig. rec. pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Oblig. rec. pendents de pagament al final de l’exercici (tancats)
Oblig. rec. pendents de pagament al final de l’exercici (corrents)

598.653,71
0,00
521.808,70
76.845,01
173.311,20

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT a 31 de desembre :

250.156,21

Als efectes del càlcul del resultat pressupostari els drets liquidats es prendran pels seus valors
nets, es a dir, drets liquidats durant l’exercici una vegada deduïts aquells que, per qualsevol
motiu, haguessin estat anul·lats.
Igualment les obligacions reconegudes es prendran pels seus valors nets, es a dir, obligacions
reconegudes durant l’exercici una vegada deduïdes aquelles que, per qualsevol motiu, haguessin
estat anul·lades.
El resultat pressupostari s’ha d’ajustar en funció de les obligacions finançades amb romanents de
tresoreria i diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.
L’ajuntament d’Olivella per l’exercici 2019 ha tingut el següent resultat pressupostari :
DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
c. Actius financers

4.553.361,82

3.466.603,12

381.924,15

1.008.972,80

4.935.285,97

4.475.575,92

AJUSTOS

459.710,05

0,00

0,00

200.303,01

0,00

200.303,01

-200.303,01

4.935.285,97

4.675.878,93

259.407,04

2.Total operacions financeres (c+d)

4. Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per desp generals

838.501,74

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

647.272,27

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

101.796,71

TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.2.

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

0,00

d. Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

1.383.977,30
1.643.384,34

ROMANENT DE TRESORERIA

El Romanent de tresoreria està regulat a l’article 101 i següents del RD 500/1990. Està integrat
pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i pels fons líquids, tots
ells referits a 31 de desembre de l’exercici.
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ANY 2019
1. Fons líquids

2.622.295,45

2. Drets pendents de cobrament

1.923.447,19

del Pressupost corrent

640.311,93

de Pressupostos tancats

1.166.370,24

d'Operacions no pressupostàries

136.879,16

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

-20.114,14

3. Obligacions pendents de pagament

1.305.992,71

del Pressupost corrent

173.311,20

de Pressupostos tancats

76.845,01

d'Operacions no pressupostàries

1.057.405,61

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

-1.569,11

es tracte, i s’ha aplicat un 90% sobre les de l’exercici corrents i els tres últims exercicis, i un 100%
els exercicis anteriors.
Per altra banda s’ha aplicat un criteri individualitzat als capítols 4, 7 i 5 tenint en compte els
principis del RD 500/1990, en funció de la naturalesa del recurs i l’antiguitat dels deutes.
S’adjunta el quadre :

D.R. PENDENTS A
31/12/2018

PERCENTATGE
MÍNIM DE LA
DGPFAT

IMPORT DUBTÓS
COBRAMENT

2019

586.288,32

10%

58.628,83

2018

287.057,83

30%

86.117,35

2017

148.023,33

60%

88.814,00

2016

136.185,03

90%

122.566,53

2015

68.245,66

100%

68.245,66

2014

43.607,94

100%

43.607,94

2013

39.686,45

100%

39.686,45

2012

32.491,07

100%

32.491,07

2011

21.320,30

100%

21.320,30

2010

46.136,15

100%

46.136,15

2009

58.757,61

100%

58.757,61

2008

41.771,92

100%

41.771,92

2007

69.387,97

100%

69.387,97

2006

50.133,64

100%

50.133,64

2005

30.403,61

100%

30.403,61

2004

23.933,28

100%

23.933,28

1992 a 2003

13.600,91

100%

13.600,91

EXERCICI

895.603,22
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2.2.1. Excés de finançament afectat
En els supòsits de despesa amb finançament afectat, que els drets afectats reconeguts superin
les obligacions que financin, el romanent de tresoreria disponible pel finançament de despeses
generals de l'entitat haurà de minorar-se amb l'excés de finançament produït. Aquest excés podrà
finançar la incorporació dels romanent de crèdit corresponents a les despeses amb fiançament
afectat que s'imputen.
En el Romanent de Tresoreria, l'import del finançament afectat és de 583.169,62 euros, que
correspon a la desviació acumulada positiva, és a dir, ingressos reconeguts, en aquest o en
anteriors exercicis, que han de finançar despesa no executada. Hem de tenir en compte que a
data de tancament de l’exercici figura una desviació acumulada negativa de -888.712,23 euros.
La desviació acumulada negativa no ajusten el càlcul del romanent i per tant, no figuren al
romanent general.
2.3.

ROMANENTS DE CRÈDIT

En l’estalvi net no s’han d’incloure les obligacions reconegudes derivades de modificacions de
crèdit que hagin estat finançades amb romanent líquid de tresoreria.
Segons l’article 53.1 del TRLHL quan l’estalvi net és de signe negatiu, el Ple de la corporació
haurà d’aprovar un pla de sanejament financer a realitzar en el termini no superior a 3 anys, en
el que s’adoptin les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permetin com
a mínim ajustar a zero l’estalvi net negatiu
El resultat obtingut es mostra en el següent quadre:
2019
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets

4.553.361,82

Ingressos
corrents
afectats
a
operacions
de
capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions
d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres)
- Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica
ESTALVI NET

0,00
3.459.028,52
87.602,18
268.894,92
913.040,56

Rati estalvi net

20,05%

3.- ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
3.1.- CÀLCUL DE LA CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT DERIVADA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament d'acord amb el següent detall:
Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer

4.935.285,97
4.475.575,92
459.710,05

Ajustos d'ingressos
Recaptació
Import que s'ha compensat de l'excès de la
PTE
Interessos

-290.175,77
7.835,28
0,00

Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

-17.727,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.652.945,48
4.457.848,77
195.096,71
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+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.825.973,61

4.451.017,02

0,00

0,00

542.698,03

928.426,49

0,00
0,00
3.000,00
539.698,03
0,00
0,00
153.924,79
3.129.350,79
0,027

0,00
0,00
3.000,00
925.426,49
0,00
0,00
0,00
3.522.590,53

3.213.843,26
0,00
0,00
3.213.843,26
3.522.590,53
-308.747,27
12,57%

4.- ANÀLISI DE L’OBJECTIU DE SOSTENIBILITAT
4.1.-DEUTE PÚBLIC
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al
subsector de l’administració local.
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No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
(tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que
determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2019).
5.- La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres, el
qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament de
195.096,71 euros.
6.- La liquidació del Pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Olivella no compleix amb la regla de
la despesa, atès que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sota del
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 308.747,27 euros.
7.- La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 27,16% L’estalvi net és positiu.
8.- La liquidació del pressupost de l’Ajuntament incompleix l’objectiu de la regla de la despesa,
per la qual cosa haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer.
El pla econòmic financer s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des què es posi de
manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no incloses en l'àmbit subjectiu dels
articles 111 i 135 TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació addicional, i ha de ser comunicat
a l'òrgan competent de la tutela de la Comunitat Autònoma.
El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació.».
RESOLC
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Olivella per a l’exercici
2019 amb el Romanent de tresoreria i resultat pressupostari següent:
ANY 2019
1. Fons líquids

2.622.295,45

2. Drets pendents de cobrament

1.923.447,19

del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats

640.311,93
1.166.370,24

d'Operacions no pressupostàries

136.879,16

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

-20.114,14

3. Obligacions pendents de pagament
del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats
d'Operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

1.305.992,71
173.311,20
76.845,01
1.057.405,61
-1.569,11
3.239.749,93

II. Saldos de dubtós cobrament

895.603,22

III. Excés de finançament afectat

583.169,62

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.760.977,09
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DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
c. Actius financers

4.553.361,82

3.466.603,12

381.924,15

1.008.972,80

4.935.285,97

4.475.575,92

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

459.710,05

0,00

0,00

0,00

200.303,01

0,00

200.303,01

-200.303,01

4.935.285,97

4.675.878,93

259.407,04

d. Passius financers
2.Total operacions financeres
(c+d)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

4. Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per desp generals

838.501,74

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

647.272,27

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

101.796,71

TOTAL AJUSTOS

1.383.977,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.643.384,34

Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió ordinària que n’hi hagi.
Tercer. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Direcció general d’administració
local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’hisenda i administracions públiques.»
Peus recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Amb caràcter previ, podeu formular un requeriment davant l’òrgan que ha dictat la resolució, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb
el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

[document signat electrònicament]
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