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Hisenda
GEP
Exp. 20204956-COMPT-EOG.C07

DECRET
D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu
de l’Interventor general, als efectes d’aprovar la liquidació del pressupost de
l’exercici 2019 de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004, correspon
l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels
Organismes Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret d'Alcaldia de
delegació de competències de 27 de novembre de 2019,
HE RESOLT:
PRIMER:
A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2019, en la
forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Ajuntament Total OOAA Ajustaments Consolidat
Drets reconeguts nets
106.915.888,75 7.333.330,85 4.726.182,82 109.523.036,78
per operacions corrents
Altres drets per
5.143.540,47
29.100,00
0,00 5.172.640,47
operacions no financeres
a) Total drets per
112.059.429,22 7.362.430,85 4.726.182,82 114.695.677,25
operacions no financeres
Obligacions reconegudes 90.679.009,14 7.737.832,72 4.726.182,82 93.690.659,04
netes per operacions
corrents
Altres Obligacions per
14.852.183,73
35.755,64
0,00 14.887.939,37
operacions no financeres
b) Total obligacions per 105.531.192,87 7.773.588,36 4.726.182,82 108.578.598,41
operacions no financeres
1. Total 0peracions no
6.528.236,35 -411.157,51
0,00 6.117.078,84
financeres (a-b)
Drets per actius financers 3.015.832,24
0,00
0,00 3.015.832,24
Obligacions per actius
0,00
0,00
0,00
0,00
financers
Drets per passius
795.000,00
0,00
0,00
795.000,00
financers
Obligacions per passius
10.418.405,99
0,00
0,00 10.418.405,99
financers
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2. Total operacions
financeres (Drets obligacions)
3. Resultat Pressupostari
de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats
finançats amb romanent
de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici
6. Desviacions de
finançament positives de
l'exercici
Resultat Pressupostari
ajustat (3+4+5-6)
Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de
cobrament
De pressupost d'ingressos
pressupost corrent
De pressupost d'ingressos
pressupost tancats
D'altres operacions no
pressupostàries
Cobraments realitzats
pendents d'aplicació
3. (-) Obligacions pendents
de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no
pressupostàries
Pagaments pendents
d'aplicació
I. Romanent de tresoreria
total (1+2+3)
II. Saldos de dubtós
cobrament
III Excés de finançament
afectat
IV Romanent de tresoreria

-6.607.573,75

0,00

0,00 -6.607.573,75

-79.337,40 -411.157,51

0,00

-490.494,91

201.531,74

428.510,28

0,00

630.042,02

7.204.424,92

0,00

0,00

7.204.424,92

4.161.362,01

0,00

0,00

4.161.362,01

3.165.257,25

17.352,77

0,00

3.182.610,02

Ajuntament Total OOAA Ajustaments Consolidat
19.218.425,73 371.351,04
0,00 19.589.776,77
26.426.779,25 1.057.433,56 644.082,26 26.840.130,55
10.065.274,99 1.275.822,66 644.082,26 10.697.015,39
16.775.330,45

414.210,27

0,00 17.189.540,72

2.218.568,14

23.077,74

0,00 2.241.645,88

-2.632.394,33 -655.677,11

0,00 -3.288.071,44

20.611.044,49 1.031.732,42 644.082,26 20.998.694,65
16.074.197,28
44.726,43
4.505.538,37

800.762,78 644.082,26 16.230.877,80
46.797,61
0,00
91.524,04
189.889,44
0,00 4.695.427,81

-13.417,59

-5.717,41

0,00

-19.135,00

25.034.160,49

397.052,18

0,00 25.431.212,67

13.615.239,56

32.754,39

0,00 13.647.993,95

8.651.508,31

0,00

0,00 8.651.508,31

2.767.412,62

364.297,79

0,00 3.131.710,41
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per a despeses generals ( I II - III )
B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2020 per un
import global de 10.793.198,85 € amb llur finançament segons consta a l'expedient,
que incorpora la incorporació de romanents, així com el finançament afectat
definitiu d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient, d’acord
amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació voluntària
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats
Resta romanents de crèdit (sense finançament)

597.477,80
10.195.721,05
0,00
304.584,88

10.793.198,85

304.584,88
10.793.198,85
1.387.016,59

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) RD
500/1990)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals
(art.48.2.a) RD 500/1990)
Total finançament

8.617.645,62
1.870.968,35
304.584,88
10.793.198,85

SEGON:
A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus Cultura
corresponent a l'exercici 2019, en la forma que ha quedat redactada, el resum de la
qual és el següent:
Resultat Pressupostari
IMRC
Drets reconeguts nets per operacions corrents
3.207.897,20
Altres drets per operacions no financeres
0,00
a) Total drets per operacions no financeres
3.207.897,20
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
3.202.979,01
Altres Obligacions per operacions no financeres
10.744,51
b) Total obligacions per operacions no financeres
3.213.723.52
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
-5.826,32
Drets per actius financers
0,00
Obligacions per actius financers
0,00
Drets per passius financers
0,00
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Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

0,00
0,00
-5.826,2
175.269,04

Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents d'aplicació
3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Pagaments pendents d'aplicació
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 )

IMRC
61.068,31
512.331,55
501.244,31
12.467,31
4.40,92
6.020,99
338.864,95
264.915,53
0,00
78.299,23
4.349,81
234.534,91
9.563,14
0,00
224.971,77

0,00
0,00
169.442,72

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2020 per un
import global de 132.506,78 € amb llur finançament segons consta a l'expedient,
amb caràcter previ s’ha fet una incorporació de romanents, per l’import total,
mitjançant resolucions de la presidència de l’Institut, d’acord amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

0,00
0,00
0,00
132.506,78

0,00

132.506,78
132.506,78

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)

0,00
0,00
0,00
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Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals (art.48.2.a) 132.506,78
Total finançament
132.506,78
TERCER:
A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat,
corresponent a l'exercici 2019, en la forma que ha estat redactada, el resum de la
qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Total Ajustos (4+5-6)
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d’aplicació
-cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3+4)
II. Saldos de dubtós cobrament

APC
1.265.311,25
19.400,00
1.284.711,25
1.602.279,21
19.525,03
1.621.804,24
-337.092,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-337.092,99
45.000,00
0,00
0,00
0,00
-292.092,99
APC
126.024,64
314.317,03
172.389,36
127.730,89
14.196,78
398.932,77
377.113,53
0,00
21.819,24
-17.455,66
17.455,66
0,00
23.953,24
14.600,80
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III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III )

0,00
9.352,44

QUART:
A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i
Empresa, corresponent a l'exercici 2019, en la forma que ha estat redactada, el
resum del qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Total Ajustos (4+5-6)
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents d'aplicació
3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Pagaments pendents d'aplicació
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 )

IMFE
2.860.122,40
9.700,00
2.869.822,40
2.92.574,50
5.486,10
2.938.060,60
-68.238,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-68.238,20
208.241,24
0,00
0,00
208.241,24
140.003,04
IMFE
184.258,09
248.240,64
602.188,99
274.012,07
4.240,04
632.200,46
293.934,70
158.733,72
46.797,61
89.770,97
1.367,60
138.564,03
8.590,45
0,00
129.973,58
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B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2020 per un
import global de 117.295,95 € amb llur finançament segons consta a l'expedient,
amb caràcter previ s’ha fet la incorporació de romanents, per l’import total,
mitjançant resolució de la presidència de l’Institut, d’acord amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

133,00
0,00
0,00
117.124,95

133,00

117.124,95
117.295,95

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
0,00
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
133,00
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)
0,00
Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals (art.48.2.a) 117.124,95
Total finançament
117.295,95
CINQUÈ: Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
SISÈ: Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions territorials i al
Departament d’economia i finances de la generalitat de Catalunya l’expedient de la
liquidació del pressupost, de conformitat amb allò establert a l'article 193.5 del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Ho mana i signa la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda en virtut de les
competències delegadesper Decret de l'Alcaldia de data 27 de novembre de 2019
(BOPT de 12 de desembre de 2019), a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
El secretari general, per delegació de
La regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda signatura
El vicesecretari
Maria Luz Caballero Gabas

Josep M. Sabaté Vidal
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2020 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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