
 

Carmen Coll Gaudens, secretària municipal del Ajuntament de Badia del Vallès

CERTIFICO: que l'alcaldia en data 15 de maig de 2015 ha dictat la Resolució 
número 2015/375 que literalment diu:

"I. Identificació de l’expedient

Expedient número 205/2015, relatiu a LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014

 

II. Relació de Fets

Per resolució d’alcaldía núm. 343/2015 de data 11 de maig de 2015, es va aprovar la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

 
Atès que s’ha detectat un error material pel que fa el quadre que recull el estat del 
Romanent de Tresorería, en els saldos de ingressos i despeses d’exercicis tancats.
 
De conformitat amb l’article 105,2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Relatiu a 
la revocació d’actes, i rectificació d’errors.
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en virtut de les atribucions que legalment tè conferides, 

 
RESOLC

 
Primer.- Modificar la resolució d’alcadía núm. 343/2015, de data 11 de maig de 2015 la 
qual quedarà redactada de la següent manera
 
 
1.1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
corresponent a l’exercici 2014, amb les següents xifres resum:
 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Previsió inicial d’ingressos 11.776.742,74

Previsions definitives d’ingressos 13.200.922,22

Drets reconeguts nets 12.592.744,12

Recaptació liquida 10.703.933,92

Drets pendents de cobrament 1.888.810,20
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES

Crèdits inicials de despeses 11.776.742,74

Crèdits definitius de despeses 13.200.922,22

Obligacions reconegudes 12.091.694,87

Pagaments líquids 9.372.083,99

Obligacions pendents de pagament 2.719.610,88

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI

 

CONCEPTES

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

a.Operacions corrents 12.124.180,69 11.326.961,35 797.219,34

b.Altres operacions no 
financeres

468.563,43 238.983,87 229.579,46

1.Total operacions no financeres 12.592.744,12 11.565.945,32 1.026.798,80

2.Actius financers 0,00 0,00  

3.Passius financers 0,00 525.749,55 -525.749,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L’EXERCICI

12.592.744,12 12.091.694,87 501.049,25

AJUSTOS

4.Crèdits gastats finançats amb RLT per despeses generals  

5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+) 351.245,91

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici (-) 508.249,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 344.045,80

 
1.2.. Aprovar el Romanent de Tresorería de l’Ajuntament de Badia del Vallès 
corresponent a l’exercici 2014, segons les xifres resum que es detallen en el quadre:
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

1.Fons líquids  2.268.444,44

2.Drets pendents de cobrament  4.314.329,51

+ del pressupost corrent 1.888.810,20  

+ del pressupost tancat 2.347.035,80  

+ d’operacions no pressupostàries 149.638,87  

- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 71.155,36  

3.Obligacions pendents de pagament  4.275.562,56

+ del pressupost corrent 2.719.610,88  

+ del pressupost tancat 1.164.185,26  

+ d’operacions no pressupostàries 391.766,42  

- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 2.307.210,99

II.Saldos de dubtós cobrament 744.954,72

III.Excés de finançament afectat 228.059,21

IV.Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 1.334.197,06

Segons. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del Pressupost 
de l’exercici  2014 a la  propera sessió que es celebri,  d’acord amb el  que disposa 
l’article 90.2 del RD 500/90.

Tercet.  Trametre  una  còpia  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2014  a  la 
Direcció General d’Administració Local del  Departament de Governació i  Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i a la Delegació del Ministeri d’Economia i 
Hisenda  de  Barcelona,  en  compliment  del  que  disposen  els  articles  193.4  i  5  del 
TRLRHL. "

I  perquè serveixi d’acreditació, lliuro aquesta certificació d’ordre i amb el 
vistiplau de l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador, a Badia del Vallès, 
document signat electrònicament. 
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