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INFORME D’INTERVENCIÓ 
Exp. 144/2017 

 

Assumpte : Informe relatiu al compte general de l’exercici 2016 

 

Primer. Legislació aplicable. 
 

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
d'Hisendes Locals. 

• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció de 
Comptabilitat.  

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
• Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprova el Text Refós de 

las disposicions legals vigents en matèria de Règim local 
• Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

Segon. Documentació relativa als estats i comptes anuals presentats. 

El compte general de l’exercici 2016,  d’acord amb el que estableix l’article 209 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 conté de conformitat amb el que disposa les Regles 98 i 101 de l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de desembre, per la que s’aprova la Instrucció de Comptabilitat, es 
presenta la següent documentació: 

 
• Memòria 
• Balanç 
• Compte resultat econòmic patrimonial 
• Estat de canvis en el patrimoni net. 
• Estat de fluxos de efectiu 
• Estat liquidació del pressupost 

 Liquidació del pressupost de despeses 
 Liquidació del pressupost d’ingressos 
 Resultat pressupostari. 

• Memòria 
 1. Organització i Activitat. 

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració. 
3. Bases de presentació dels comptes. 
4. Normes de reconeixement i valoració. 
5. Immobilitzat material. 
6. Patrimoni públic del sòl. 
7. Inversions immobiliàries. 
8. Immobilitzat intangible. 
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar. 
10. Actius financers. 
11. Passius financers. 
12 .Cobertures comptables 
13.. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències. 
14. Moneda estrangera. . 
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses .. 
16. Provisions i contingències. 
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17. Informació sobre medi ambient 
18. Actius en estat de venda. 
19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial. 
20  Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 
21. Operacions no pressupostàries de tresoreria. 
22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació. 
23. Valors rebuts en dipòsit. 
24. Informació pressupostària. 
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris. 
26. Informació sobre el cost de les activitats. 
27. Indicadors de gestió. 
28. Fets posteriors al tancament. 
29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables. 

Tercer.  Anàlisi dels comptes de l’Ajuntament  
 
En aquest punt s’analitzarà breument les principals xifres dels comptes de l’Ajuntament, atès 
que en la Memòria s’ha efectuat un anàlisi detallat de les principals magnituds contingudes en 
els estats comptables. 

1. Anàlisi patrimonial  
ACTIU

2016 2015 %
variació

a) ACTIU NO CORRENT 11.220.808,96        11.306.633,36        -0,8%

I) Immobilitzat intangible 22.532,15                22.240,97                1,3%
2. Propietat industrial i intel·lectual 11.970,90                22.240,97                -46,2%
3. Aplicacions informàtiques 10.561,25                

II) Immobilitzat material 11.198.276,81        11.284.392,39        -0,8%
1. Terrenys 1.795.597,19           1.795.597,19           0,0%
2. Construccions 7.165.855,39           7.137.353,72           0,4%
3. Infraestructures 1.151.860,08           1.149.586,99           0,2%
4. Béns del patrimoni històric 418.605,05              427.325,99              -2,0%
5. Un altre immobilitzat material 666.359,10              774.528,50              -14,0%

b) Actiu corrent 4.172.217,06           3.359.393,32           24,2%

III) Deutors i altres comptes a cobrar 819.893,34              836.539,88              -2,0%
1. Deutors per operacions de gestió 700.367,68              724.369,07              -3,3%
2. Altres comptes a cobrar 105.346,68              105.859,93              -0,5%
3. Administracions públiques 14.178,98                6.310,88                   124,7%

V) Inversions financeres a curt termini 18.010,49                3.975,00                   353,1%
2. Crèdits i valors representatius de deute 18.010,49                3.975,00                   353,1%

VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.334.313,23           2.518.878,44           32,4%
2. Tresoreria 3.334.313,23           2.518.878,44           32,4%

TOTAL ACTIU (a + b) 15.393.026,02        14.666.026,68        5,0%
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PASSIU

2016 2015 %
variació

A) Patrimoni net 13.886.022,00        13.166.520,15        5,5%

I) Patrimoni 11.009.725,20        11.009.725,20        0,0%
1. Patrimoni 11.009.725,20        11.009.725,20        0,0%

II) Patrimoni generat 2.836.775,52           2.156.794,95           31,5%
1. Resultats d'exercicis anteriors 2.100.931,15           1.678.639,40           25,2%
2. Resultat de l'exercici 735.844,37              478.155,55              53,9%

IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 39.521,28                -                              
1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 39.521,28                -                              

B) Passiu no corrent 535.927,13              630.530,18              -15,0%

535.927,13              630.530,18              -15,0%
2. Deutes amb entitats de crèdit 436.582,62              506.349,51              -13,8%
4. Altres deutes 99.344,51                124.180,67              -20,0%

C) Passiu corrent 971.076,89              868.976,35              11,7%

II) Deutes a curt termini 520.338,48              496.432,43              4,8%
2. Deutes amb entitats de crèdit 69.111,81                68.664,26                0,7%
4. Altres deutes 451.226,67              427.768,17              5,5%

IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 450.738,41              372.543,92              21,0%
1. Creditors per operacions de gestió 231.204,38              163.225,31              41,6%
2. Altres comptes a pagar 148.326,44              146.125,13              1,5%
3. Administracions públiques 71.207,59                63.193,48                12,7%

PASSIU (b + c) 1.507.004,02           1.499.506,53           0,5%

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.393.026,02        14.666.026,68        5,0%
 

 
El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i dels 
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici dóna un actiu de 15.393.026,02  euros i 
un passiu de 15.393.026,02 euros.  
 
Hi ha equilibri patrimonial: els béns de l’actiu no corrent, 11.220.808,96 euros estan totalment 
finançats amb els capitals permanents de   14.421.949,13 euros, (13.886.022,00, de Patrimoni 
net , i  535.927,13, del passiu no corrent,  els quals a més financen el 77% de l’actiu corrent. El 
passiu corrent de  971.076,89 euros  finança la resta de l’actiu corrent. 
 
En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les operacions de 
naturalesa corrent, és positiu, concretament de  3.201.140,17 euros, determinat per la 
diferència entre l’actiu corrent de  4.172.217,06 euros i el passiu corrent de  971.076,89   euros 
o bé per la resta entre els capitals permanents i l’actiu no corrent. 
 

2. Anàlisi financera 
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COMPONENTS

1. Fons líquids 3.334.313,23     2.518.878,44       
2. Drets pendents de cobrament 1.479.910,15     1.423.933,20       

+ del Pressupost corrent 452.749,04        638.645,76      
+ del Pressupost tancat 902.738,54        673.116,63      
+ de Operacions no pressupostàries 124.422,57        112.170,81      

3. Obligacions pendents de pagament 733.856,04        628.258,74          
+ del Pressupost corrent 242.114,24        166.822,46      
+ del Pressupost tancat -                         -                      
+ de Operacions no pressupostàries 491.741,80        461.436,28      

4. Partides pendents d'aplicació 143.272,88 -       143.272,88 -         
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 143.272,88           143.272,88         
+ pagaments pendents d'aplicació definitiva -                         -                      

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 3.937.094,46      3.171.280,02        
II. Saldos de dubtós cobrament 640.681,32         583.418,32           
III. Excés de finançament afectat 76.672,44           74.797,76             

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 3.219.740,70      2.513.063,94        

IMPORTS 2016 IMPORTS 2015

ESTAT DEL ROMANENT  DE TRESORERIA

 
 
El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant del tancament de l’exercici 
és de 3.219.740,70 euros ha estat 28% superior  al registrat durant l’exercici anterior 
 
La gestió de la tresoreria dóna el següent resultat:  
 

Existència anterior al període 2.518.878,44    
INGRESSOS

De pressupost. 5.915.519,30    
Per operacions no pressup. 6.456.986,35    
Per reintegr. de pag. 4.442,75          
De recursos d´altres ens. -                   
Per moviments interns. 9.267.130,49    
D´Operacions Comercials -                   

TOTAL INGRESSOS 21.644.078,89  
Sumen existències + ingressos 24.162.957,33  
PAGAMENTS

De pressupost. 5.021.394,27    
Per operacions no pressup. 6.438.932,59    
Per devolució d´ingressos. 101.186,75       
De recursos d´altres ens. -                   
Per moviments interns 9.267.130,49    
D´Operacions Comercials -                   
Per diferències d'Arrodoniment de l´Euro -                   

TOTAL PAGAMENTS 20.828.644,10  

Existències a fi del període 3.334.313,23     
 
Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2016 cal dir que ha estat correcta i ha 
permès atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament amb regularitat, de manera que 
s’ha complert amb els terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 
modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures en la lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, és a dir pagar a 30 dies.  
 

 

Número de 
pagaments Import total

% dins 
termini

Número de 
pagaments Import total

% fora de 
termini

1r trimestre 10,04      877        542.358,32      100,0% -         -           0,0%
2n trimestre 8,36        824        460.450,94      100,0% -         -           0,0%
3r trimestre 11,60      799        663.414,19      100,0% -         -           0,0%
4t trimestre 8,19        935        912.078,19      100,0% -         -           0,0%

2016 9,49       3.435    2.578.301,64  100,0% -         -           0,0%

 Període 
mig de 

pagament 

Dintre el període legal Fora del període legal de pagament
Pagaments realitzats en el trimestre
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Anàlisi del deute a llarg termini els principals indicadors són els que es detallen a continuació : 
 

Exercici
2016

Exercici
2015 % ∆

Deute viu a de desembre 629.875,08         724.030,57      -13,0%
Deute financer 505.694,40         575.013,74      -12,1%
Deute financer per habitant 95,36                    111,54              -14,5%
Càrrega financera/ingressos corrents 1,33% 1,51% -12,1%
Mitjana ponderada  tipus d'interès a 31/12 0,23% 1,23% -80,9%
Mitjana pond.de terminis capital pendent a 31/12 7,28                      8,27                  -12,1%
Anualitat teòrica total 66.858,63            70.543,82        -5,2%
Estalvi brut/ingressos corrents 22,7% 25,7% -11,5%
Estalvi net/ingressos corrents 21,5% 24,4% -11,9%
Ratio estalvi net legal 27,4% 32,4% -15,2%
Saldo deute legal (deute viu/ingressos corrents) 11,1% 13,4% -17,2%
Marge d'augment del deute fins al límit del 75 % 5.615.654,42      5.218.168,39  7,6%
Marge d'augment del deute fins al límit del 110 % 3.628.440,49      3.327.468,72  9,0%  

 
El deute financer ha tingut el següent estat durant l’exercici : 
 

Entitat 01//01/16
(a)

%
(a)

31/12/16
(b)

%
(b)

%
variació

Caixabank 192.317,14      33,4% 166.844,46  33,0% -13,2%
Caixabank 202.696,60      35,3% 178.849,94  35,4% -11,8%
BBVA 180.000,00      31,3% 160.000,00  31,6% -11,1%

575.013,74      100,0% 505.694,40  100,0% -12,1%
 

 
El compte de resultats de l’exercici dóna un resultat positiu (estalvi)  de  735.844,37 euros, 
determinat de la següent manera: 
 

2016 2015 %
variació

1. Ingressos tributaris i urbanístics 3.588.728,76       3.228.451,35       11,2%
a) Impostos 2.647.903,78       2.240.494,20       18,2%
b) Taxes 940.824,98          932.684,55          0,9%
c) Contribucions especials -                        -                         
d) Ingressos urbanístics -                        55.272,60            -100,0%

2. Transferències i subvencions rebudes 1.451.615,74       1.749.879,98       -17,0%
a) De l'exercici 1.442.158,90       1.749.879,98       -17,6%

a.1) Subvencions rebudes per f inançar despeses de l'exercici 342.494,49          503.419,41          -32,0%
a.2) Transferències 1.099.664,41       1.246.460,57       -11,8%
a.3) Subvencions rebudes per a cancel· lació de passius que no suposin f inançament específ ic d'un element patrimoni -                        -                         

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no f inancer 9.456,84              -                         
c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres -                        -                         

3. Vendes i prestacions de serveis 81.444,72            79.205,81            2,8%
a) Vendes -                        -                         
b) Prestació de serveis 81.444,72            79.205,81            2,8%
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats -                         

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor -                         
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat -                         
6. Altres ingressos de gestió ordinària 652.999,99          590.467,55          10,6%
7. Excessos de provisions -                         

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.774.789,21       5.648.004,69       2,2%  
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2016 2015 %
variació

8. Despeses de personal 1.892.023,17 -      1.782.080,20 -      6,2%
a) Sous, salaris i assimilats 1.429.711,29 -      1.387.396,16 -      3,0%
b) Càrregues socials 462.311,88 -         394.684,04 -         17,1%

9. Transferències i subvencions concedides 126.693,87 -         144.716,58 -         -12,5%
10. Aprovisionaments 131.158,09 -         143.971,79 -         -8,9%

a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments 131.158,09 -         143.971,79 -         -8,9%
b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments -                        -                        

11. Altres despeses de gestió ordinària 2.232.675,70 -      1.931.805,84 -      15,6%
a) Subministraments i serveis exteriors 2.218.532,19 -      1.931.805,84 -      14,8%
b) Tributs 14.143,51 -           -                        
c) Altres

12. Amortització de l'immobilitzat 674.782,02 -         1.081.377,39 -      -37,6%

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) 5.057.332,85 -      5.083.951,80 -      -0,5%

 

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 717.456,36          564.052,89          27,2%

 
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda -                        -                         

a) Deterioració de valor -                        -                         
b) Baixes i alienacions -                        -                         
c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no f inancer -                        -                         

14. Altres partides no ordinàries 2.494,14              12.745,98            -80,4%
a) Ingressos 8.130,31              21.530,14            -62,2%
b) Despeses 5.636,17 -             8.784,16 -             -35,8%

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) 719.950,50          576.798,87          24,8%

 
15. Ingressos financers 89.724,83            61.138,58            46,8%

a) De participacions en instruments de patrimoni -                        -                         
a.1) En entitats del grup, multigrup i associades -                        -                         
a.2) En altres entitats -                        -                         

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions f inanceres 89.724,83            61.138,58            46,8%
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades -                        -                         
b.2) Altres 89.724,83            61.138,58            46,8%

16. Despeses financeres 5.914,19 -             12.327,19 -           -52,0%
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades -                        -                         
b) Altres 5.914,19 -             12.327,19 -           -52,0%

17. Despeses financeres imputades a l'actiu -                        -                         
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers -                        -                         

a) Derivats f inancers -                        -                         
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats -                        -                         
c) Imputació al resultat de l'exercici per actius f inancers disponibles per a la venda -                        -                         

19. Diferències de canvi -                        -                         
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 67.916,77 -           147.454,71 -         -53,9%

a) D'entitats del grup, multigrup i associades 1.596,40 -             5.069,97 -             -68,5%
b) Altres 66.320,37 -           142.384,74 -         -53,4%

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres -                        -                         

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 15.893,87            98.643,32 -            

 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l´exercici (II+ III) 735.844,37          478.155,55          53,9%

 

+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici anterior -                        -                         

Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) 735.844,37          478.155,55          53,9%  
3. Anàlisi de la gestió pressupostària 
 
El resultat pressupostari és el següent : 
 

CONCEPTES  DRETS 
RECONEGUTS NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
 AJUSTAMENTS  RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 5.677.754,09   4.387.822,20   1.289.931,89     
b.Altres operacions no financeres 200.665,94      590.091,68      389.425,74 -       

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.878.420,03       4.977.913,88       900.506,15        
2. Actius financers 45.010,08            45.010,08            -                         
3. Passius financers -                           69.319,34            69.319,34 -         

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.923.430,11       5.092.243,30       831.186,81       
AJUSTAMENTS
4. Crèdits gastats f inançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals 381.267,11     
5. Desviacions negatives de f inanciació de l'exercici 303.526,83     
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici 223.055,86     461.738,08        

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.292.924,89    
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De l’anàlisi del resultat pressupostari ajustat de l’any 2016, se’n desprèn que els recursos 
pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries. 
 
 

 Pressupost d’ingressos : 
 
 

2016 2015 %
variació

a) Previsions inicials 4.986.025,00     4.758.325,00     4,8%
b) Modificacions 1.349.878,61     1.204.130,73     12,1%
c) Previsions totals 6.335.903,61     5.962.455,73     6,3%
d) Saldo de compromisos 547.384,43        449.688,55        21,7%
e) Drets reconeguts nets 5.923.430,11     5.716.346,63     3,6%
f) Recaptació líquida 5.470.681,07     5.077.700,87     7,7%
g) Pendent de cobrament 452.749,04        638.645,76        -29,1%
% Modificacions (b/c*100) 27,1% 25,3% 7,0%
% Execució (e/c*100) 93,5% 95,9% -2,5%
% Recaptació (f/e*100) 92,4% 88,8% 4,0%
% Pendent (g/e*100) 7,6% 11,2% -31,6%  

 
Previsions 

inicials 
Total 

Modificacions 
Previsions 

totals

Drets 
reconeguts 

nets

%
execució

Recaptació 
líquida

% 
recaptació

Pendent 
cobrament

Superàvit/Dèf
icit execució

Impostos directes 2.033.500,00  -                   2.033.500,00  2.452.453,72  120,6% 2.202.025,61  89,8% 250.428,11  418.953,72   
Impostos indirectes 65.000,00       -                   65.000,00       195.450,06     300,7% 194.881,01     99,7% 569,05         130.450,06   
Taxes i altres ingressos 1.560.250,00  95.944,29       1.656.194,29  1.674.978,27  101,1% 1.595.128,23  95,2% 79.850,04    18.783,98     
Transferències corrents 1.132.875,00  130.078,17     1.262.953,17  1.262.181,85  99,9% 1.165.380,66  92,3% 96.801,19    771,32 -         
Ingressos patrimonials 93.000,00       -                   93.000,00       92.690,19       99,7% 92.690,19       100,0% -                309,81 -         

a) Operacions corrents 4.884.625,00  226.022,46     5.110.647,46  5.677.754,09  111,1% 5.250.105,70  92,5% 427.648,39  567.106,63   
Alienació d'inversions reals 400,00            -                   400,00            -                   0,0% -                   -                400,00 -         
Transferències de capital 16.000,00       246.159,16     262.159,16     200.665,94     76,5% 200.665,94     100,0% -                61.493,22 -    

b) Operacions de capital 16.400,00       246.159,16     262.559,16     200.665,94     76,5% 200.665,94     100,0% -                61.893,22 -    
INGRESSOS NO FINANCERS (a + b) 4.901.025,00  472.181,62     5.373.206,62  5.878.420,03  109,4% 5.450.771,64  92,7% 427.648,39  505.213,41   

Actius financers 15.000,00       947.696,99     962.696,99     45.010,08       4,7% 19.909,43       44,2% 25.100,65    917.686,91 -  
Passius f inancers 70.000,00       70.000,00 -      -                   -                   -                   -                -                 

INGRESSOS FINANCERS 85.000,00       877.696,99     962.696,99     45.010,08       4,7% 19.909,43       25.100,65    917.686,91 -  

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.986.025,00  1.349.878,61  6.335.903,61  5.923.430,11  93,5% 5.470.681,07  92,4% 452.749,04  412.473,50 -   
 
El pressupost definitiu, 6.335.903,61 euros, s’ha incrementat un 6,3.% respecte al de l’exercici 
anterior.  
 
L’execució del pressupost d’ingressos, drets reconeguts sobre previsions definitives d’ingrés, 
en el seu conjunt s’ha situat 94%, xifra que empitjora  un 2,5% respecte a l’exercici anterior.  
 
L’execució per operacions corrents, capítols I a V del pressupost, es situa en el 111,1% 
 
Pel que fa al pendent de cobrament que figura en els estats comptables de la liquidació, ja ha 
estat analitzat per la Intervenció a l’informe de la liquidació del pressupost, amb tot cal indicar 
que es redueix notablement respecte l’exercici anterior. 
 

 Pressupost de despeses : 
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2016 2015 %
variació

a) Crèdits inicials 4.986.025,00     4.758.325,00     4,8%
b) Modificacions de crèdit 1.349.878,61     1.204.130,73     12,1%
c) Crèdits totals consignats 6.335.903,61     5.962.455,73     6,3%
d)  Despeses autoritzades 5.625.770,11     5.239.329,73     7,4%
e) Disposicions o compromisos 5.426.194,65     5.200.305,93     4,3%
f) Obligacions reconegudes 5.092.243,30     4.993.079,57     2,0%
g) Pagaments fets 4.850.129,06     4.826.257,11     0,5%
h) Pendent de pagament 242.114,24        166.822,46        45,1%
% Modificacions (b/a*100) 27,1% 25,3% 7,0%
% Execució (f/c*100) 80,4% 83,7% -4,0%
% Pagaments (g/f*100) 95,2% 96,7% -1,5%
% Pendent pagament (h/f*100) 4,8% 3,3% 42,3%  

 
Crèdits inicials Modificacions

Crèdits 
definitius

Obligacions 
reconegudes

%
execució

Pagaments 
líquids

% 
pagament

Pendent 
pagament

Despeses de personal 1.764.475,00  73.960,74       2.004.348,46  1.892.023,17  94,4% 1.836.982,21  97,1% 55.040,96    
Desp.corrents en béns i serveis 2.210.250,00  168.746,58     2.675.648,61  2.363.833,79  88,3% 2.188.941,37  92,6% 174.892,42  
Despeses financeres 33.000,00       18.100,00 -      9.000,00         5.914,19         65,7% 5.245,17         88,7% 669,02         
Transferències corrents 152.725,00     13.783,90       148.083,29     126.051,05     85,1% 124.780,05     99,0% 1.271,00      

a) Operacions corrents 4.160.450,00  238.391,22     4.837.080,36  4.387.822,20  90,7% 4.155.948,80  94,7% 231.873,40  
Inversions reals 509.875,00     966.639,51     1.361.213,17  589.448,86     43,3% 585.169,68     99,3% 4.279,18      
Transferències de capital 3.000,00         -                   9.000,00         642,82            642,82            100,0% -                

b) Operacions de capital 512.875,00     966.639,51     1.370.213,17  590.091,68     43,1% 585.812,50     99,3% 4.279,18      
DESPESES NO FINANCERES (a + b) 4.673.325,00  1.205.030,73  6.207.293,53  4.977.913,88  80,2% 4.741.761,30  95,3% 236.152,58  

Actius financers 15.000,00       -                   58.610,08       45.010,08       76,8% 45.010,08       100,0% -                
Passius f inancers 70.000,00       900,00 -           70.000,00       69.319,34       99,0% 63.357,68       91,4% 5.961,66      

DESPESES  CAPITAL FINANCERES 85.000,00       900,00 -           128.610,08     114.329,42     88,9% 108.367,76     94,8% 5.961,66      

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.758.325,00  1.204.130,73  6.335.903,61  5.092.243,30  80,4% 4.850.129,06  95,2% 242.114,24  
 

 
L’execució del pressupost de despeses, obligacions reconegudes sobre crèdits definitius, ha 
estat pràcticament del 80%, empitjorant un 4% les xifres de l’exercici anterior, si tenim en 
compte només les despeses corrents l’execució, capítols I a IV del pressupost,  se situa en el 
91%.  
 
Durant l'exercici s'han tramitat expedients de modificació pressupostària que equivalen al  
25,3% dels crèdits inicialment consignats.  
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Quart.  Tramitació administrativa. 

De conformitat amb el que disposen els articles 212  del RDL 2/2004, i les regles 47 a 49 de l’ordre 
HAP/1871/2013, per la que s’aprova la Instrucció de Comptabilitat el tràmits a seguir i els 
terminis a tenir en compte  són  : 

1. Els estats i comptes de l'entitat seran rendits per l'Alcaldia abans del dia 15 de maig de 
l'exercici següent al que corresponen. 

2. El Compte General, format per l'Interventor serà sotmès abans del dia 1 de juny a 
informe de la Comissió Especial de Comptes. la qual estarà constituïda per membres 
de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és 
proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o en nombre igual per a cada 
grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat (article 58 de la DL 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). 

3. La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà 
un dictamen. Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats 
al públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, 
els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que es 
considerin oportunes. Si s’hi formulen reclamacions, la Comissió Especial les  
examinarà i n’emetrà un nou informe. 

4. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions 
i objeccions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la Corporació, perquè 
en el seu cas, pugui ser aprovada, abans de l'1 d'octubre. 

Cinquè. Rendició de comptes. 

Un cop aprovat definitivament el Compte General, i de conformitat amb el que disposa l’article 
212.5 del  RDL 2/2004, la subjecció al règim de comptabilitat pública comporta l’obligació de 
retre comptes al Tribunal de Comptes. De conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 
6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes s’ha de retre comptes a la Sindicatura de 
Comptes. 

En conseqüència s'informa favorablement el Compte General de l'exercici 2016 

 

Celrà,  7 de març de 2017 

L’interventor 

 

 

 

Ramon Boada i Oliveras 
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