DECRET NÚM. 2020-0873
Assumpte: Aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2019.
Exp.: 4376/2019

Relació de fets
De conformitat amb el que es disposa a l'article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i amb el disposat a l'article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria
pressupostària.
Vist allò que disposa l'article 191.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i els
informes d'intervenció de liquidació i d'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostaria.
Vista la documentació integrant de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Parets
del Vallès corresponent a l'exercici de 2019, tal i com ha estat lliurada per la interventora
de l'Ajuntament i que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos
L’aprovació de la liquidació correspon al President de l’entitat local, previ informe de la
Intervenció. S’ha emès dos informes d’intervenció informes d'intervenció de liquidació i
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Atès que, conforme determina l'article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la
documentació lliurada per la interventora:
a) Posa de manifest respecte del 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 pagaments realitzats.
b) Posa de manifest 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, així com els recaptats nets.
Atès que com a conseqüència de la liquidació es determinen:
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DECRET DONAT COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 28 DE MAIG DE
2020

1. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre.

2. El resultat pressupostari de l'exercici.
3. Els romanents de crèdit.
4. El romanent de tresoreria.
Atès allò establert a l'article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
Vist el que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,
RESOLC
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Parets del
Vallès corresponent a l’exercici de 2019:
A) PRESSUPOST DE DESPESES
1. Exercici corrent

Crèdits definitius
Despeses autoritzades
Despeses compromeses

26.043.657,21

8.600.785,75
34.644.442,96
28.883.869,12
28.853.869,12

Obligacions reconegudes netes

27.222.415,29

Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

24.432.801,13

Despesa pendent d’aplicar (DPA) a 31/12/19

24.431.339,63

2.791.075,66
0,00

2. Exercicis tancats:
Tancats
Saldo inicial pendent de pagament (ordinari i de capital)
Modificacions de saldo d’ordinari
Baixes d’ordinari
Modificacions de saldo de capital
Baixes de capital
Pagaments ordenats i realitzats
Pagaments pendents d’efectuar d’ordinari
Pagaments pendents d’efectuar de capital

PRESSUPOST D’INGRESSOS
1. Exercici corrent
Corrent

3.714.955,46
0,00
0,00
0,00
0,00
3.662.313,90

18.149,79
34.491,77
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Corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdits

Previsions inicials
Modificacions
Previsions definitives
Drets Reconeguts
Baixes
Drets reconeguts nets
Devolució d’ingressos pagats
Recaptació neta
Drets pendents de cobrar

26.043.657,21

8.600.785,75
34.644.442,96
26.869.449,25
1.001.850,61
25.867.598,64
834.037,03
24.215.730,31
1.651.868,33

Devolució d’ingressos pendent de pagar a 31/12/19

1.044,50

2. Exercicis tancats:
Tancats
Saldo inicial pendent de cobrament (ordinari i de capital)

7.073.951,04

Modificacions de saldo d’ordinari
Baixes d’ordinari
Modificacions de saldo de capital
Baixes de capital
Recaptació neta
Drets pendents de cobrar d’ordinari
Drets pendents de cobrar de capital

7.522,36
1.812.674,34
-0,03
0,00
2.232.596,62
3.010.994,24
25.208,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:
Resultat pressupostari

b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 i 7)

Total no financer (a+b)
Actius financers (Cap. 8)
Passius financers (Cap. 9)

1. Resultat pressupostari no ajustat

ORN

Total

24.114.586,96

22.156.649,61

1.957.937,35

949.011,68

3.883.460,12

-2.934.448,44

25.063.598,64

26.040.109,73

-976.511,09

0,00

0,00

0,00

804.000,00

1.182.305,56

-378.305,56

25.867.598,64

27.222.415,29

-1.354.816,65

Ajusts:
(-) Desviacions de finançament positives de
finançament de l’exercici

859.677,22

(+) Desviacions de finançament negatives de
finançament de l’exercici

1.320.228,18

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals

1.635.722,03

Resultat pressupostari ajustat (1-2+3+4)

741.456,34
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a. Operacions corrents (Cap. 1 a 5)

DRN

ROMANENT DE TRESORERIA:
Romanent de Tresoreria
Ex anterior
12.691.059,35

11.278.811,31

2.(+) Drets pendents de cobrament al final de l’exercici

7.423.281,33

5.051.908,48

(+) Pendent de cobrament pressupost corrent
(+) Pendent de cobrament pressupost tancat
(+) D’operacions no pressupostàries

2.418.909,63
4.655.041,41
377.872,89

1.651.868,33
3.036.202,41
383.465,42

28.542,60

19.627,68

5.954.980,97

5.331.293,82

3.663.767,65
51.187,81
2.267.152,45
27.126,94
14.159.359,71
4.580.250,60
2.376.577,98
7.202.531,13
30.616,42
7.171.914,71

2.791.075,66
52.641,56
2.516.791,33
29.214,73
10.999.425,97
3.133.024,02
1.921.873,78
5.944.528,17

1.(+) Fons líquids de Tresoreria al final de l’exercici

(-) Cobraments efectuats pendents d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament al final de l’exercici
(+) Pendent de pagament pressupost corrent
(+) Pendent de pagament pressupost tancat
(+) D’altres operacions no pressupostàries
(-) Pagaments efectuats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)
II. (-) Saldos de dubtós cobrament
III. (-) Excés de finançament afectat
Romanent de Tresoreria per despeses generals (I-II-III)
DPA+DIPP
Romanent Ajustat

Ex actual

1.044,50
5.943.483,67

Segon.- Aprovar l’informe d’intervenció sobre els Controls de la Llei Orgànica 2/2012 de
27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb els següents
resultats:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos NF
25.063.599

Entitat

Consolidació

Capacitat
Fin.

0

153.846

26.040.110 1.130.357

Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup

153.846

REGLA DE LA
DESPESA
Entitat
AJUNTAMENT DE
PARETS DEL VALLÈS

Base 2018
20.796.766

B. Ant.
Increm.

Canvis
Normat

Límit

Base

21.358.279

100.000

21.458.279

21.298.661

Diferència entre el límit i la base computable de l'exercici

159.617

ESTAT DEL DEUTE
Entitat
AJUNTAMENT DE
PARETS DEL VALLÈS

Deute V. s/avals

Sobre ingressos corrents previstos

6.254.737

Avals

Deute Viu
0

6.254.737
25,73%

“Les conclusions sobre els controls són les següents:

Altres
0

Total

Ingressos
cts

6.254.737

24.305.502

25,73%
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Entitat
AJUNTAMENT DE
PARETS DEL VALLÈS

Ajustaments SEC 95
Despeses
NF

Dels càlculs anteriors es desprèn que s’assoleix Capacitat de Finançament i la Base
de la Regla de la Despesa està per sota del seu límit.
D’acord amb els resultats anteriors, els controls de la llei orgànica 2/2012 es
compleixen en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
En la liquidació de l’exercici 2018, els controls de la llei orgànica 2/2012 NO es
complien en relació a la Regla de la Despesa, motiu pel qual es va haver d’aprovar un
Pla Econòmic i Financer (PEF). Aquest es va aprovar en el Ple celebrat el 20/12/19.
Conforme la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici de 2019 de data 4/4/19 de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, que estableix el següent en l’aparta desè:
“10. Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als
ens locals de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (incompliment de regles fiscals)
(...)
10.1.5 Seguiment del pla econòmic i financer
A efectes del seguiment del pla, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament comptable de
l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
En el cas d’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost del primer
exercici del pla econòmic i financer, s’han d’adoptar les mesures de gestió pressupostària necessàries per
evitar l’incompliment en el segon exercici del pla. En el cas d’incompliment en el moment de la liquidació
del pressupost del segon exercici del pla, cal que el ple de l’ens local aprovi un nou pla econòmic i
financer per a l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació del segon exercici del pla inicial) i
el següent.”

S’han de mantenir les mesures de gestió i control pressupostari per tal de continuar
complint les regles fiscals en la liquidació de l’exercici 2020.”

Quart.- Ordenar la remissió de còpia de la liquidació del pressupost municipal
corresponent a l’exercici 2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al
departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè.- Publicar l’anterior acord al portal de transparència de la Corporació.

Parets del Vallès, 13 de maig de 2020
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Tercer.- Conforme determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, donar
compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.

