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Vist l' expedient tramitat per tal de procedir a l' aprovació de la liquidació
del Pressupost de l' exercici 2016.
Atès, que per la Intervenció ha estat format l’expedient de liquidació del
Pressupost General de l’exercici de 2015, 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 2017, per la Intervenció
Municipal.
De conformitat amb la proposta del Regidor Delegat dHisenda, Sr. Miragall
Espasa, de data 23 de febrer de 2017.
Esta Alcaldia, en virtut de les facultats que em confereix la vigent
legislació,
RESOLC

PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General d’aquest
Ajuntament corresponent a l’exercici de 2016, conforme al següent detall del
resultat pressupostari i del romanent de tresoreria:

+ Drets reconeguts nets

38.608.868,09

- Obligacions reconegudes netes

38.296.536,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI :
- Desviacions positives de finançament

445.430,67

+ Desviacions negatives de finançament

662.197,10

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

3.606.948,93
4.136.046,47

1 (+) Fonts líquids de tresoreria

10.650.397,31

2 (+) Deutors Pendents de cobrament

11.583.859,03

Deutors exercici corrent

3.264.188,54

Deutors exercicis tancats

8.116.356,09

Altres operacions no pressupostàries

203.314,40

3 (-) Creditors pendents de pagament

5.987.743,18

Creditors exercici corrent

1.990.855,17

Creditors exercicis tancats

15.794,99

Operacions no pressupostàries

3.981.093,02

4. Partides pendents d´aplicar

-13.135,97

-

Cobraments pendents d´aplicació

16.135,97

+

Pagaments pendents d’aplicació

3.000,00

I.

Romanent de tresoreria Total

II

Saldos dubtós cobrament

9.013.884,97

III

Excés finançament afectada

1.981.357,47

5.

16.233.377,19

Romanent de tresoreria per a despeses generals

5.238.134,75

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.
Xàbia, data al marge
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