Carme Coll Gaudens, Secretària municipal de l'Ajuntament de Badia del Vallès
CERTIFICO: Que en data 28 de juny de 2016, l'Alcaldia ha resolt el següent:
"Atès que l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), en matèria de
pressupostos, estableix que el tancament i liquidació del Pressupost de l’Entitat Local s’efectua,
pel que fa la recaptació dels drets i al pagament de les obligacions, el 31 de desembre de l’any
natural.
Atès que els articles 89.2 al 105 del Reial Decret 500/1990, 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol primer del títol sisè del TRLRHL, determina que correspondrà al President de l’Entitat
Local, previ informe de la Intervenció, l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’Entitat
local.
Vistos els estats demostratius de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Badia del
Vallès de l’exercici 2015.
Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Alcaldia en virtut de les atribucions que legalment tè conferides,
RESOLC
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent a
l’exercici 2015, amb les següents xifres resum:
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsió inicial d’ingressos
Previsions definitives d’ingressos
Drets reconeguts nets
Recaptació liquida
Drets pendents de cobrament

11.705.307,83
13.669.949,40
12.853.009,35
9.585.636,84
3.267.372,51

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials de despeses
Crèdits definitius de despeses
Obligacions reconegudes
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

11.705.307,83
13.669.949,40
12.331.114,27
9.868.160,18
2.462.954,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIONS
RESULTAT
RECONEGUTS
RECONEGUDES PRESSUPOSTARI
NETS
NETES
12.303.999,17
11.313.380,72
990.618,99
549.009,64
546.801,92
2.207,72
12.853.009,35
11.860.182,64
992.826,71
0,00
0,00
0,00
470.931,63
-470.931,63
12.853.009,35
12.331.114,27
521.895,08

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres
2.Actius financers
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI
AJUSTOS
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per despeses generals
5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+)
6.Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)
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592.189,10
569.812,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

544.271,96

Segon. Aprovar el Romanent de Tresoreria de l’Ajuntament de Badia del Vallès corresponent a
l’exercici 2015, segons les xifres resum que es detallen en el quadre:
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
1.Fons líquids
2.Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent
+ del pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
3.Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
+ del pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.635.176,27
5.907.645,73
3.267.372,51
2.496.357,92
143.9156,32
2.403,62
4.819.898,43
2.462.954,09
942.193,69
1.414.750,65
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament (-)
III. Excés de finançament afectat (-)
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

2.720.519,97
821.980,88
184.500,32
1.714.038,77

Tercer. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2015 a la propera sessió que es celebri, d’acord amb el que disposa l’article 90.2 del
RD 500/90.
Quart. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 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.
Vist i Plau
L'Alcaldessa
Eva María Menor Cantador
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