Intervenció
D-HISMUN 6487/2021 OF.
Jaume Renyer Alimbau, secretari general de l'Ajuntament de Reus, CERTIFICO:
Que el PLE MUNICIPAL, en sessió duta a terme el dia 22 d'abril de 2021, va aprovar
l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta segons el que senyala l'article 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
26/04/2021

Intervenció. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l'exercici
2020 de l'Ajuntament de Reus i els seus Organismes Autònoms
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 19 d’abril de 2021 proposa donar compte al Ple de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2020, de l’Ajuntament de Reus i els seus Organismes autònoms, aprovada
mitjançant Decret de la Regidora delegada d’Hisenda de data 17 de març de 2021,
d’acord amb la següent transcripció:
“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 2020 de
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
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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 la delegació de competències
feta per l’Alcaldia, HE RESOLT:
PRIMER:
A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2020, 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 (ab)

Ajustament
Ajuntament Total OOAA
s
Consolidat
113.488.493,3 8.235.885,0 6.346.650,7 115.377.727,6
8
1
6
3
1.666.075,56 244.934,38
0,00 1.911.009,94
115.154.568, 8.480.819, 6.346.650, 117.288.737,
94
39
76
57
7.169.604,7 6.346.650,7
92.826.536,04
7
6 93.649.490,05
7.717.864,37 246.551,81
0,00 7.964.416,18
100.544.400, 7.416.156, 6.346.650, 101.613.906,
41
58
76
23
14.610.168,5 1.064.662,
15.674.831,3
3
81
0,00
4
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Drets per actius financers
4.297.362,27
0,00
Obligacions per actius financers
1.699.937,10
0,00
Drets per passius financers
6.500.000,00
0,00
Obligacions per passius financers
12.809.020,65
0,00
2. Total operacions financeres (Drets
-obligacions)
3.711.595,48
0,00
3. Resultat Pressupostari de
10.898.573,0 1.064.662,
l'exercici (1+2)
5
81
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses
generals
2.462.827,74 249.631,73
5. Desviacions de finançament negatives
de l'exercici
4.420.717,79
12.000,00
6. Desviacions de finançament positives
de l'exercici
7.053.480,29
0,00
10.728.638,2 1.326.294,
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
9
54

0,00 4.297.362,27
0,00 1.699.937,10
0,00 6.500.000,00
0,00 12.809.020,65
0,00 3.711.595,48
11.963.235,8
0,00
6

0,00

2.712.459,47

0,00

4.432.717,79

0,00

7.053.480,29
12.054.932,8
0,00
3

Amb caràcter previ a la quantificació del romanent de tresoreria, s’ha calculat els
saldos de dubtós cobraments, segons els criteris fixats a l’art. 103 RD 500/1990, en
atenció a l’antiguitat i la naturalesa del dèbit, tot seguint estrictament els mateixos
criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya:
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Exercici

Provisió per
insolvències

Pendent 31-12-2020

Percentatge
provisió

2015 i anteriors

6.507.784,12

6.507.784,12

100%

2016

1.609.939,51

1.609.939,51

100%

2017

2.107.088,22

1.896.379,40

90%

2018

3.302.961,15

1.981.776,69

60%

2019

3.512.646,56

1.053.793,97

30%

993.157,53

496.578,77

50%

2020

7.895.501,97

789.550,20

10%

2020 (multes)

1.107.350,29

553.675,15

50%

27.036.429,35

14.889.477,79

2019 (multes)

Totals

El romanent de tresoreria presenta les següents magnituds:
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

Ajuntament
19.708.925,
40
31.248.104,
77
14.997.938,7
8
18.603.535,9
9

Total OOAA

315.194,58

19.337,17

344.743,35
2.489.845,
48
2.695.629,7
8
603.350,26

Ajustament
s
Consolidat
20.053.668,
0,00
75
1.380.586, 32.357.364,
11
14
1.380.586,1 16.312.982,4
1
5
19.206.886,2
0,00
5
0,00

334.531,75
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Cobraments realitzats pendents d'aplicació -2.668.564,58 -828.471,73
0,00 -3.497.036,31
3. (-) Obligacions pendents de
18.237.105, 1.440.420, 1.380.586, 18.296.939,
pagament
46
38
11
73
13.618.832,2 1.210.254,1 1.380.586,1 13.448.500,2
Del pressupost corrent
4
4
1
7
De Pressupostos tancats

44.726,43

46.797,61

Operacions no pressupostàries

4.842.517,40

187.997,81

0,00 5.030.515,21

Pagaments pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total
(1+2+3)

-268.970,61
-4.629,18
32.719.924, 1.394.168,
71
45
14.889.477,
79 62.816,30
12.324.417,
60
0,00
5.506.029,3 1.331.352,
2
15

0,00 -273.599,79
34.114.093,
0,00
16
14.952.294,
0,00
09
12.324.417,
0,00
60
6.837.381,4
0,00
7

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

0,00

91.524,04

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2021 per un import
global de 14.135.167,43 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, que
contempla la incorporació de romanents, així com el finançament afectat definitiu
d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient, aquesta incorporació
engloba les parcials fetes amb anterioritat a la liquidació del pressupost, d’acord amb el
següent resum:
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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 no incorporats

13.721.479,86
138.715,73
13.582.764,13
0,00
413.687,57
413.687,57
14.135.167,43
12.502.883,46

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)
12.290.404,91
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art. 48.3.a i
1.431.074,95
48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals (art.48.2.a) RD
413.687,57
500/1990)
Total finançament
14.135.167,43

SEGON: A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus Cultura
corresponent a l'exercici 2020, 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

IMRC
2.651.716,2
9
134.892,71
2.786.609,
00
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Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
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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

2.411.037,7
0
124.148,20
2.535.185,
90
251.423,10
0,00
0,00
0,00
0,00
251.423,10
251.423,10

132.506,78
12.000,00
0,00
395.929,88

IMRC
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1. (+) Fons líquids

138.686,14

2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries

949.496,78
887.577,94
57.428,17
4.490,67

3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries

606.072,61
536.842,78
0,00
69.229,83

4. Partides pendents d’aplicació
-Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-56.958,39
59.384,31
2.425,92

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

425.151,92

II. Saldos de dubtós cobrament

10.412,94

III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I
-II - III )

0,00
414.738,98

B) APROVAR la Incorporació de romanents de crèdits a l’exercici 2021 per un import
global de 526.742,85 € amb llur finançament segons consta 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)

220.764,83
96.384,00
81.205,87
43.174,96
305.978,02
305.978,02
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Total romanents incorporats

526.742,85

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
139.558,96
0,00
387.183,89
526.742,85
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TERCER: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat,
corresponent a l'exercici 2020, 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

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/04/2021

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

2020
2.639.877,47
110.041,67
2.749.919,1
4
2.077.122,22
110.041,67
2.187.163,8
9
562.755,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562.755,25

0,00
0,00
0,00
0,00
562.755,25

2020
120.153,69
1.001.796,3
7
953.770,91
35.605,04
12.420,4
2
524.849,58
494.677,05
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De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries

0,00
30.172,53

4. Partides pendents d’aplicació
-cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-11.114,98
11.114,98
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3+4)

585.985,50

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

23.393,33
0,00
562.592,17
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B) Les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2021 per un import global de
182.681,64 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, que incorpora la
incorporació de romanents, així com el finançament afectat definitiu d’acord 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)
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats
Resta romanents de crèdit (sense finançament)

0,00
0,00
0,00
0,00
117.346,
36
11.335,28

182.681,64
182.681,64
0,00
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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

0,00
0,00
182.681,64
182.681,64

QUART: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i
Empresa, corresponent a l'exercici 2020, 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

IMFE
2.944.291,25
0,00

a) Total drets per operacions no financeres

2.944.291,25

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents

2.681.444,85

Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers

12.361,94
2.693.806,79
250.484,46
0,00
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Obligacions per actius financers

0,00

Drets per passius financers

0,00

Obligacions per passius financers

0,00

2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)

0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)

250.484,46

Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

117.124,95
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5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

Total Ajustos (4+5-6)

117.124,95

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

367.609,41

Romanent de Tresoreria

IMFE

1. (+) Fons líquids

85.903,52
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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

1.367.024,06
854.280,93
510.317,05
2.426,08
314.127,37
178.734,31
46.797,61
88.595,45

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

-755.769,18
757.972,44
2.203,26

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

383.031,03

II. Saldos de dubtós cobrament

29.010,03

III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II
- III )

0,00
354.021,00

B) Aprovar la incorporació de romanents de crèdits a l’exercici 2021 per un import global
de 402.128,99 € 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

50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
352.128,99
352.128,99
402.128,99
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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
50.000,00
0,00
352.128,99
402.128,99

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."
I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus.
Vist i plau,
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President

El secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau
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