Decret Intervenció
Expedient 1456/2018

DECRET Alcaldia 2018-0386 de data 27 de febrer de 2018
Vist l' expedient tramitat per tal de procedir a l' aprovació de la liquidació del
Pressupost de l' exercici 2017.
Atès, que per la Intervenció ha estat format l’expedient de liquidació del
Pressupost General de l’exercici de 2017, de conformitat amb el que preveu el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/88, de 5 de
març, i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que és facultat de l' Alcaldia, a tenor del què disposa l’article 90 del
Reial Decret 500/1990, l’aprovació d’aquest tipus d’expedient, havent estat emès el
preceptiu informe favorable, en data 22 de febrer de 2018, per la Intervenció
Municipal.
De conformitat amb la proposta del Regidor Delegat d’Hisenda, Sr. Miragall
Espasa, de data 26 de febrer de 2018.
Esta Alcaldia, en virtut de les facultats que em confereix la vigent legislació,
RESOL
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2017, conforme al següent detall del resultat
pressupostari i del romanent de tresoreria:
+
-

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

42.052.811,11
38.392.896,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI :
+

Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament

+ Despeses finançades amb romanents líquids de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

219.911,52
164.783,02
5.238.106,79

8.842.893,18

1 (+) Fonts líquids de tresoreria
2 (+) Deutors Pendents de cobrament
Deutors exercici corrent
Deutors exercicis tancats
Altres operacions no pressupostàries

3 (-) Creditors pendents de pagament
Creditors exercici corrent
Creditors exercicis tancats
Operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d´aplicar
Cobraments pendents d´aplicació

+

9.357.675,94
15.968.973,88
7.209.577,79
8.510.640,66
248.755,43

6.096.013,71
1.850.715,58
9.891,57
4.235.406,56
593,49
593,49

Pagaments pendents d’aplicació

00

I.

Romanent de tresoreria Total

19.230.042,62

II

Saldos dubtós cobrament

12.689.722,44

III

Excés finançament afectada

5.
Romanent de tresoreria per a despeses
generals

1.871.633,09

4.668.687,09

SEGON.- Donar compte al Ple del pressent Decret, i comunicar el present acord al
Departament d’Intervenció per la remissió de còpia de l’expedient a la Generalitat
Valenciana i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment al
què disposen els articles 90 i 91 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
A Xàbia, data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

