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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019003449

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4042398 UDWBK-DIRPN-MRXOW 498DCBE1D6A38AE99C6A3759A9CF69A9452702E0 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

L'article 191 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 89 del Reial decret
500/1990 regulen el moment de tancament i liquidació del pressupost.
L'article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts :
- Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària :
a. crèdits inicials
b. modificacions i crèdits definitius
c. despeses autoritzades i compromeses
d. obligacions reconegudes
e. pagaments ordenats i els realitzats
- Respecte al pressupost d'ingressos i per a cada concepte :
a. previsions inicials
b. modificacions i previsions definitives
c. drets reconeguts i anul·lats
d. recaptació neta
L'article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que com a conseqüència de la
liquidació del pressupost s'hauran de determinar :
a. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
b. Resultat pressupostari de l'exercici
c. Romanents de crèdit
d. Romanent de tresoreria
L'article 165.1 del Reial decret 2/2004 estableix que el pressupost general atendrà al
compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei General
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LGEPSF), Llei Orgànica 2/2012.
Les entitats locals, d'acord amb l'article 19 de la LGEPSF, en l'àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària segons el que estableix l'art. 3.2 de la LGEPSF, referit sempre a unitats
locals agregades.
Atesos els antecedents exposats, el caràcter preceptiu d'aquest informe segons
l'establert a l'article 4.1.4t del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i la
legislació d'aplicació següent :
. Arts 191 i 192 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel RDL 2/2004 de 5 de març.
. Arts 89 a 105 del RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos
. Arts 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera
. Arts 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern
. Art 16 del RDL 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària,
en la seva aplicació a les Entitats Locals
. Reglament UE 549/2013 de Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013,
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea
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(SEC-10)
. Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l'article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per
Corporacions Locals (IGAE)
. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'Estructura de
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març.
. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2018011249, de data 12 de juny de 2018,
DECRETO
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 de l'Organisme
Autònom Patronat Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i
posant de manifest els resultats següents en euros :
A. ) Magnituds pressupostàries :
Respecte al pressupost de despeses :
1. Exercici en curs :
- Pressupost inicial : 453.225,00
- Modificacions : 3.985,47
- Pressupost definitiu : 457.210,47
- Despeses autoritzades : 434.613,30
- Despeses compromeses : 434.613,30
- Obligacions reconegudes : 421.528,65
- Pagaments líquids realitzats : 412.150,10
- Pendents pagament : 9.378,55
2. Exercicis tancats :
- Pendent pagament inici exercici : 34.107,82
- Pagaments realitzats : 34.031,12
- Pendent pagament final exercici : 76.70
Respecte al pressupost d'ingressos :
1. Exercici en curs :
- Pressupost inicial : 453.225,00
- Modificacions : 3.985,47
- Pressupost definitiu : 457.210,47
- Drets reconeguts nets : 440.590,52
- Recaptació neta : 393.724,42
- Drets pendents cobrament : 46.866,10
2. Exercicis tancats :
- Pendent cobrament inici exercici : 48.967,74
- Recaptació : 46.728,42
- Pendent cobrament final exercici : 2.239,32
B. ) Resultats execució pressupostària :
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 1.185,49
- Resultat pressupostari de l'exercici: 19.061,87
- Romanent de crèdit: 35.681,82
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2019: 17.876,38 ( compromisos de despesa
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)
- Romanent de tresoreria:
* Romanent de tresoreria total: 57.760,47
* Dotació provisió dubtós cobrament: 839,32
* Romanent per a despeses generals: 39.044,77, després de la incorporació dels
romanents detallats a l'apartat anterior
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 :
- Capacitat de finançament :
Ingressos no financers : 440.590,52
Despesa no financera : 421.528,65
Ajustos segons SEC : - 137.68 ( ajust recaptat capítol 3 )
Capacitat de finançament : 18.924,19
- Regla de la despesa :
Liquidació exercici 2017 :
Despesa no financera : 455.301,84
Despesa no financera no computable : - 71.557,68 ( despesa finançada altres AAPP )
Ajustos segons SEC 2010 : 0,00
Pagaments per transferències internes : 0,00
Despesa computable 2017 : 383.744,16
Liquidació exercici 2018 :
Despesa no financera : 421.528,65
Despesa no financera no computable : - 63.205,36 ( despesa finançada altres AAPP )
Ajustos segons SEC 2010 : 0,00
Pagaments per transferències internes : 0,00
Despesa computable 2018 : 358.323,29
Taxa de variació despesa computable 2018/2017: - 2.34 %
La taxa de referència nominal ( % de variació anual ) permesa de creixement aprovada
per acord del Consell de Ministres de 3 de juliol de 2017 i d'aplicació per a 2018 es
xifra en un 2.4 %, en consequència, se li dona compliment.
- Sostenibilitat financera :
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom.
El període mig de pagament mensual corresponent al mes de desembre de 2018 es
xifra en 14.73 dies.
L'entitat compleix amb els indicadors d'estabilitat pressupostària al presentar capacitat
de finançament i una taxa de variació de la despesa per sota de l'objectiu fixat per part
del Govern de l'Estat, atesos els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i
regla de la despesa aprovats per acord de Consell de Ministres de 3 de juliol de 2017.

La regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
M. Àngels Planas i Crous
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Traspassat a la revisió tècnica en data 14 de febrer de 2019
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La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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