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2016P1

Liquidació del Pressupost del Patronat Castell de Montsoriu corresponent a l'any 2015
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Relació de fets

Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 
2015, en compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de Marc, Text 
Refós de La Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Fonaments de dret

Segons el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el seus articles 
191 sobre tancament i liquidació del pressupost i 192 sobre tancament i liquidació 
d’organismes autònoms:

191.1 El pressupost de cada exercici es liquida quant a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i queden a 
càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves 
contraccions respectives.

192.1 La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms s’ha d’ajustar al que 
disposa l’apartat 1 de l’article anterior. Les operacions de tancament de l’exercici 
econòmic i de liquidació dels pressupostos s’han de regular per reglament, atenent el 
caràcter dels organismes esmentats.

192.2 La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms, amb l’informe de la 
intervenció corresponent i proposada per l’òrgan competent dels organismes 
autònoms, s’ha de trametre a l’entitat local perquè el seu president l’aprovi i als efectes 
que preveu l’article següent.

Resolució

Per tant resolc, 

Primer.- APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 la qual, en resum, 
presenta l’estructura següent:

Fons líquids 4.060,59

Drets pendents de cobrament 2.872,50
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Pressupost corrent 3.090,00

Pressupostos tancats 0,00

Operacions no pressupostàries 0,00

Cobraments realitzats pendents aplicació(-) 217,50

Obligacions pendents de pagament 6.237,78

Pressupost corrent 5.238,44

Pressupostos tancats 312,08

Operacions no pressupostàries 687,26

Romanent de tresoreria total 695,31

Saldos de dubtós cobrament 0,00

Saldos de dubtós cobrament 0,00

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 695,31

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en el primer Ple que es porti a terme.

Santa Coloma de Farners, 26 de febrer de 2016

La presidenta Davant meu
El secretari

Raquel Reyner Barraca Francesc Armengol Aymerich
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