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DECRET 

 
Núm. expedient  Codi XGL  

Promotor CEMICAL 

Tipus expedient  

Objecte 
Proposta de liquidació del pressupost del Consorci d’Estudis, 
Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) de 
l’exercici 2018 

Destinataris  CIF/DNI  

Núm. op. comptable  Import total  

Altres serveis  

Ref. interna  Actes de referència VNIS  
 

 

L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
 
Vista la documentació incorporada al present expedient i que s’ajusta a l’establerta en 
els arts. 93 a 103 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
 
 
 



  
 
 
  
  

 
 

 

                                                                             

 
 
 
 
Vist que la Junta de Govern del CEMICAL va aprovar el projecte de pressupost per a 
l’exercici 2018 en sessió de 16 d’octubre de 2017 i el va elevar a la Diputació de 
Barcelona, que va aprovar el seu pressupost en què s’integrava el del Consorci, en 
sessió del Ple de 30 de novembre de 2017. 
 
Vist que segons les Instruccions per l’elaboració de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2018 de la Diputació de Barcelona, trameses al CEMICAL el 18 de desembre 
de 2018, correspon, en conseqüència, aprovar també de manera conjunta les 
liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms i dels consorcis que formen 
part del seu sector públic (i del qual el CEMICAL en forma part). 
  
Vist el document Suggeriments per la liquidació del pressupost 2018, elaborat per 
l’Interventor General de la Diputació i tramès al CEMICAL en data 19 de desembre de 
2018, en què es basa el Consorci per emetre la present resolució. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 191.3 del TRLLRHL, es proposa a la Presidència 
de la Diputació que aprovi la liquidació del pressupost del Consorci, que ha estat 
informada per la Intervenció delegada, atès que el pressupost del CEMICAL es va 
aprovar com a integrant del de la dita corporació per a l’exercici 2018. 
 
Vist l’article 9.2.k) dels Estatuts del CEMICAL, en relació amb l’article 191.3 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
En virtut de tot l’anterior, proposo a la Presidència l’adopció de la següent 
 

 
R E S O L U C I Ó 

 
 
Primer.- PROPOSAR al President de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la 
liquidació del Pressupost del CEMICAL corresponent a l’exercici 2018, que incorpora 
tota la documentació inclosa al present expedient i que presenta les magnituds 
bàsiques següents, obtingudes dels estats comptables: 
 
 
 
 



  
 
 
  
  

 
 

 

                                                                             

INGRESSOS 
 

Capítol Pressupostari
Pressupost 

definitiu
Drets reconeguts 

nets
Recaptació

1 Impostos directes -                         -                         -                         
2 Impostots indirectes -                         -                         -                         
3 Taxes i altres ingressos -                         -                         -                         
4 Transferències corrents 223.686,57         223.686,57         223.686,57         
5 Ingressos patrimonials -                         -                         -                         

Ingressos corrents 223.686,57         223.686,57         223.686,57         
6 Alienació de béns -                         -                         -                         
7 Transferències de capital -                         -                         -                         

Ingressos de capital -                         -                         -                         
8 Actius financers -                         -                         -                         
9 Passius financers -                         -                         -                         

Ingressos financers -                         -                         -                         

Total ingressos 223.686,57    223.686,57    223.686,57     
 
 
 

DESPESES 
 

Capítol Pressupostari
Pressupost 

definitiu
Obligacions 

reconegudes
Pagaments

1 Despeses de personal 198.326,25         194.870,14         194.870,14         
2 Despeses béns corrents i serveis 25.360,32           21.327,10           21.327,10           
3 Despeses financeres -                         -                         -                         
4 Transferències corrents -                         -                         -                         
5 Fons de contingència i altres impr. -                         -                         -                         

Despeses corrents 223.686,57         216.197,24         216.197,24         
6 Inversions reals -                         -                         -                         
7 Transferències de capital -                         -                         -                         

Despeses de capital -                         -                         -                         
8 Actius financers -                         -                         -                         
9 Passius financers -                         -                         -                         

Despeses financeres -                         -                         -                         

Total ingressos 223.686,57    216.197,24    216.197,24     
 

 
 



  
 
 
  
  

 
 

 

                                                                             

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes
Drets 

reconeguts 
nets

Obligacions 
reconegudes 

netes
Ajustaments Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents      223.686,57           216.197,24               7.489,33  

                      b) Altres operacions no financeres                       -                              -                              -  

 1. Total operacions no financeres (a+b)      223.686,57           216.197,24               7.489,33  

                    c) Actius financers                       -                              -                              -  

                    d) Passius financers                       -                              -                              -  

 2. Total operacions financeres (c+d)                       -                              -                              -  

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)      223.686,57           216.197,24               7.489,33  

                    -     

                    -     

                    -                              -  

            7.489,33  

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 AJUSTAMENTS 

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

 
 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 

Components

 1. (+) Fons líquids              100.726,10                   92.749,22  

 2. (+) Drets pendents de cobrament                                 -                                    -  

         (+) del Pressupost corrent                                -                                    -     

         (+) de Pressupostos tancats                                 -                                    -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                                -                                    -     

 3. (-) Obligacions pendents de pagament                 12.300,30                   11.812,75  

         (+) del Pressupost corrent                                -                                    -     

         (+) de Pressupostos tancats                                 -                                    -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                 12.300,30                   11.812,75   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                                -                                    -  

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                                -                                    -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                                -     

                88.425,80                   80.936,47  

                               -                                    -  

                88.425,80                   80.936,47  

                88.425,80   

                               -     

                88.425,80   

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

 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) 

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 Imports any  Imports any anterior 

 
 



Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió que 

celebri, de la liquidació proposada per la Presidència i, quan s’escaigui, de la que 

l’aprovi la Diputació de Barcelona.

Barcelona, 22 de gener de 2019 

El director gerent      La interventora delegada 

Joaquin Valls Arnau  Celia Gallego Herrera 

Vista l’anterior proposta, RESOLC de conformitat 

Barcelona, 23 de gener de 2019 

El President 

Joan Carles García i Cañizares 




































































