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Hisenda
Intervenció
Exp. 20196878-INT-BRL.IN07

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
2018 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 de delegació de competències
de 3 de març de 2016,
HE RESOLT:
PRIMER:
A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2018, 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

Ajuntament

Total OOAA Ajustaments

Consolidat

107.775.400,63 8.017.003,48 5.181.034,35 110.611.369,76

5.343.420,32

0,00

0,00

5.343.420,32

113.118.820,95 8.017.003,48 5.181.034,35 115.954.790,08

89.591.954,80 7.777.974,25 5.181.034,35

92.188.894,70

16.007.231,80

16.090.834,78

83.602,98

0,00
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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

105.599.186,60 7.861.577,23 5.181.034,35 108.279.729,48

7.519.634,35

155.426,25

0,00

7.675.060,60

3.015.832,24

0,00

0,00

3.015.832,24

0,00

0,00

0,00

0,00

3.404.890,68

0,00

0,00

3.404.890,68

10.350.523,21

0,00

0,00

10.350.523,21

-3.929.800,29

0,00

0,00

-3.929.800,29

3.589.834,06

155.426,25

0,00

3.745.260,31

14.178,02

560.386,39

0,00

574.564,41

7.692.917,95

24.047,33

0,00

7.716.965,28
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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

5.831.609,65

0,00

0,00

5.831.609,65

5.465.320,38

739.859,97

0,00

6.205.180,35

Ajuntament

Total OOAA Ajustaments

18.013.357,81 1.078.746,27
31.206.628,29

Consolidat

0,00 19.092.104,08

990.706,20 950.300,11 31.247.034,38

13.526.805,51 1.689.521,67 950.300,11 14.266.027,07

15.943.806,07

225.757,57

0,00 16.169.563,64

4.968.914,21

12.289,20

0,00 4.981.203,41

-3.232.897,50 -936.862,24

0,00 -4.169.759,74

22.483.462,68 1.295.249,68 950.300,11 22.828.412,25

15.610.154,18

954.721,15 950.300,11 15.614.575,22

44.734,48

137.638,92

0,00

182.373,40

6.866.870,51

205.617,41

0,00 7.072.487,92
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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 )

-38.296,49

-2.727,80

0,00

-41.024,29

26.736.523,42

774.202,79

0,00 27.510.726,21

13.121.544,81

25.360,61

0,00 13.146.905,42

9.768.366,99

0,00

0,00 9.768.366,99

3.846.611,62

748.842,18

0,00 4.595.453,80

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un
import global de 10.708.875,24 € amb llur finançament segons consta a l'expedient,
amb caràcter previ s’ha fet una incorporació de romanents parcial, per import total de
1.390.389,66 €, mitjançant resolucions núm. 2019/1852 de 31 de gener de 2019,
2019/2968de 14 de febrer de 2019, 2019/4076 de 28 de febrer de 2019, 2019/5848
de 27 de març de 2019 i 2019/6349 de 3 d’abril de 2019, 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.b)
Total romanents incorporats

10.420.444,65
0,00
10.420.444,65
0,00
288.430,59
288.430,59
10.708.875,24

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

9.737.141,99

683.302,66
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d’aportació i
nous ingressos
(art. 48.3.a i
48.2.b) RD
500/1990)
Finançats amb
Romanent de
tresor. per a
despeses
generals
(art.48.2.a)
Total
finançament

288.430,59

10.708.875,24

SEGON: A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus Cultura
corresponent a l'exercici 2018, en la forma que ha quedat 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
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

IMRC
3.228.064,34
0,00
3.228.064,34
3.300.167,24
14.455,37
3.314.622,61
-86.558,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.558,27
266.919,87
14.347,33
0,00
194.708,93
IMRC
209.317,00
524.293,63
527.194,33
13.137,66
2.932,52
18.970,88
548.249,40
477.830,49
0,00
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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 )

70.418,91
0,00
185.361,23
5.489,72
0,00
179.871,51

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un
import global de 120.573,75 € 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

4.602,47
4.602,47
0,00
0,00
115.971,28
115.971,28
120.573,75

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)
Finançats amb
Romanent de
tresor. per a
despeses
generals
(art.48.2.a)
Total
finançament

0,00

4.602,47

0,00
115.971,28

120.573,75

TERCER: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat,
corresponent a l'exercici 2018, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual
és el següent:
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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
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III )

APC
1.846.220,08
0,00
1.846.220,08
1.482.289,25
1.073,20
1.483.362,45
362.857,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.857,63
0,00
0,00
0,00
0,00
362.857,63
APC
155.719,07
542.510,51
504.229,37
31.366,31
6.914,83
238.809,29
197.505,61
0,00
41.303,68
-81.719,98
81.719,98
0,00
377.700,31
16.970,88
0,00
360.729,43

B) APROVAR la incorporació de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un import
global de 19.400 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter
previ s’ha fet una incorporació de romanents, per l’import total, mitjançant resolució de
la presidència de l’Agència, 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)

19.400,00
19.400,00
0,00
0,00
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Romanents compromesos d’incorporació voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

0,00
0,00
19.400,00

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)
Finançats amb
Romanent de
tresor. per a
despeses
generals
(art.48.2.a)
Total
finançament

0,00

19.400,00

0,00
0,00

19.400,00

QUART: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i
Empresa, corresponent a l'exercici 2018, 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

IMFE
2.942.719,06
0,00
2.942.719,06
2.995.517,76
68.074,41
3.063.592,17
-120.873,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.873,11
293.466,52
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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

9.700,00
0,00
303.166,52
182.293,41

IMFE
713.710,20
5.622,04
658.097,97

181.253,60

2.441,85
836.171,38

508.190,99

279.385,05
137.638,92
93.894,82
2.727,80
211.141,25
2.900,01
0,00
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afectat
IV Romanent de
tresoreria per a
despeses
generals ( I -II III )

208.241,24

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un
import global de 76.467,27€ 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

0,00
0,00
0,00
0,00
76.467,27
76.467,27
76.467,27

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)
Finançats amb
Romanent de
tresor. per a
despeses
generals
(art.48.2.a)
Total
finançament

0,00

0,00

0,00
76.467,27

76.467,27

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.
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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 el regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals en virtut de
les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de
març de 2016 (BOPT núm. 47 de data 9 de març de 2016), a la ciutat de Reus, el dia
que consta en la diligència de registre.
El regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i El secretari general, per delegació de
Recursos Generals
signatura
El vicesecretari
Joaquim Enrech Garola
Josep M. Sabaté Vidal
Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019006995 de data 15 d'abril de
2019 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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