
HISENDA I SERVEIS GENERALSHISENDA I SERVEIS GENERALSHISENDA I SERVEIS GENERALSHISENDA I SERVEIS GENERALS
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers. Tel. 93 842 66 20. Fax 93 842 66 16
Ref.: RBalaguer/ 17011

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,

CERTIFICO: Que en la sessió ordinària del ple de la corporació que va tenir lloc el dia 28282828    de març dede març dede març dede març de    
2017201720172017, fou pres, entre altres, l'acord següent :

"5555).-).-).-).- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D ''''ALCALDIA RELATIVES A APROVAR LAALCALDIA RELATIVES A APROVAR LAALCALDIA RELATIVES A APROVAR LAALCALDIA RELATIVES A APROVAR LA     
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT ,,,,    I DEL PATRONAT MUNICIPAL DELI DEL PATRONAT MUNICIPAL DELI DEL PATRONAT MUNICIPAL DELI DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL     
MUSEUMUSEUMUSEUMUSEU,,,,    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2016201620162016

Primer. Atès que en data 20 de març de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. E-1601/2017 
de liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i la resolució d'Alcaldia núm. E-1607/2017, de liquidació 
del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponents al pressupost de l'exercici 2016.

Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 193.4 del text refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes Locals 
aprovats pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Es proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporació

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER::::    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. E-1601/2017 relativa a aprovar la liquidació 
del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2016, la part dispositiva de la mateixa és la següent:

" PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2016 amb 
tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i segons el resum següent:

 

RESULTAT PRESUPOSTARI 2016 

Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes 

netes 

Ajustos Resultat pressupostari 

a) Operacions corrents 72.843.754,33 € 58.999.199,46 € 13.844.554,87 € 

b) Altres operacions no financeres 584.339,19 € 3.477.104,12 € -2.892.764,93 € 

1. Total operacions no 

financeres (a+b) 

73.428.093,52 € 62.476.303,58 € 10.951.789,94 € 

2. Actius financers 61.213,78 € 442.267,78 € -381.054,00 € 

3. Passius financers 2.311.306,84 € 9.203.033,22 € -6.891.726,38 € 

I. Resultat pressupostari de 

l'exercici (1+2+3) 

75.800.614,14 € 72.121.604,58 € 3.679.009,56 € 

Ajustos: 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals 

3.110.268,62 € 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 4.163.949,55 € 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 2.931.604,62 € 

II. Resultat pressupostari ajustat de l'exercici (I+4+5-6) 8.021.623,11 € 



 

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016 

1. (+) Fons líquids 23.123.564,36 € 

2. (+) Drets pendents de cobrament 20.732.038,15 € 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 11.440.236,23 € 

4. (+) Partides pendents d'aplicació -486.346,46 € 

I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4) 31.929.019,82 € 

II. Saldos de Dubtós cobrament 8.231.232,82 € 

III. Excés de finançament afectat 3.825.304,30 € 

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals  (I-II-III) 19.872.482,70 € 

SegonSegonSegonSegon.... Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 16.335,167,94€.

Romanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generals 19191919....872872872872....482482482482,,,,70707070€€€€
Reducció per devolució d'ingressos pendents (compte 4180) -128.711,90€
Suplement crèdit per factures pendents d'aplicació (compte 4130) -234.500,11€
Incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents -1.684.507,69€
Incorporació de romanents de crèdit per operacions de capital -1.489.595,06€

Romanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponible 16161616....335335335335....167167167167,,,,94949494€€€€

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se 
celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març."

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. E-1607/2017 relativa a aprovar la liquidació 
del pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers, exercici 2016, la part dispositiva de la 
mateixa és la següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers 
corresponent a l'exercici de 2016 amb tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i 
segons el resum següent:

 

RESULTAT PRESUPOSTARI 2016 

Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Ajustos Resultat pressupostari 

a) Operacions corrents 1.094.466,74 € 1.072.536,58 € 21.930,16 € 

b) Altres operacions no financeres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1. Total operacions no 

financeres (a+b) 

1.094.466,74 € 1.072.536,58 € 21.930,16 € 

2. Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3. Passius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

I. Resultat pressupostari de 

l'exercici (1+2+3) 

1.094.466,74 € 1.072.536,58 € 21.930,16 € 

Ajustos: 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals 

0,00 € 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 € 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 € 

II. Resultat pressupostari ajustat de l'exercici (I+4+5-6) 21.930,16 € 

 

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016 

1. (+) Fons líquids 40.730,78 € 



2. (+) Drets pendents de cobrament 689.342,59 € 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 159.668,42 € 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 637,36 € 

I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4) 571.042,31 € 

II. Saldos de Dubtós cobrament 3.742,70 € 

III. Excés de finançament afectat 0,00 € 

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals  (I-II-III) 567.299,61 

SegonSegonSegonSegon.... Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 525.729,24€.

Romanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generals 567567567567....299299299299,,,,61616161€€€€
Reservat a la incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents -41.570,37€

Romanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponible 525525525525....729729729729,,,,24242424€€€€

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se 
celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març."

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Informar al Ple del resultat de l'aplicació del que s'estableix en l'article 193 bis del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
introduït per l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local,  pel que fa a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació 
corresponents a la liquidació del pressupost 2016 de l'Ajuntament i del Patronat del Museu, d'acord al 
detall següent:

Import aplicat en liquidació 2016 Import calculat s/art. 193 bis TRLRHL
AJUNTAMENT 8.231.232,82€ 4.732.872,71€
PATRONAT MUSEU 3.742,70€ 965,55€
  
"

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Vist i plau

Granollers, 16 de gener de 2019 L'alcalde

Josep Mayoral i Antigas


