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Expedient núm. X2022000448 - X2022000448 
 

Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 30 de març de 2022 ha 
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’EXERCICI 2021 I DE INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE 
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE 
LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 2022DECR000419, de 24 de febrer de 2022, relatiu a 

l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021 i l’informe sobre 
l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i 
del límit del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost, que es transcriu 

a continuació: 
 
 

DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA DE L’EXERCICI 2021 

 
Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), 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, quedant a càrrec de la 
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents. 
 
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de 
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del Reial Decret 
500/1990, correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels 
pressupostos dels organismes autònoms dependents.  
 
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril: 
a)  Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els 

crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els pagaments realitzats. 

b)  Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com els recaptats nets. 

 
Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de determinar els drets 
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el 
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resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria 
(art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril). 
 
Per tot això, vist l’informe de control permanent de conformitat sobre la liquidació del 

pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021, de 
conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
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1.1. Liquidació del pressupost de despeses 
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1.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 

 



8 
 

1.3. Magnituds pressupostàries 
 
1.3.1. Resultat pressupostari de l’exercici 
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1.3.2. Romanents de crèdit 
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1.3.4.  Romanent de tresoreria 
 

 
 
 



 
 

 
 

SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se 
celebri. 
 
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 

INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE EL/LA/L’ 

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA 

DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

DE LES SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT  

 

ANTECEDENTS 

 

1. Número d’expedient:  X2022000448 

2. Descripció de l’expedient: Liquidació del Pressupost General 2021 

3. Òrgan competent:   

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1. Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004). 

2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 

3.  Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.3.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 128/2018, La 

intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la 

regla de la despesa i del límit del deute, de la pròpia entitat local i dels seus organismes 

autònoms i entitats dependents. L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà 

al previst en l'article 191.3 del RDLeg 2/2004. 

 

INFORMO 

 

L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control 
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 
 
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 
l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del RD 
424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació de la 
proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada en el punt 3 dels 
fonaments jurídics, amb els següents resultats: 
 

Aspectes revisats de conformitat:  

 

- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat 
pressuspostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007) 
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute públic. (Art. 
13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004) 



 
 

 
 

 
AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

INGRÉS NO 

FINANCER

DESPESA NO 

FINANCERA

AJUSTOS DE LA 

PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER 

OPERACIONS 

INTERNES

CAPACITAT/ 

NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + (4)

Ajuntament de Cassà de la Selva 14.318.217,44 12.764.029,83 -228.472,16 -16.726,13 1.308.989,32

Gestió de Serveis Municipals, SL 486.726,13 486.726,13 -16.726,13 -16.726,13

TOTAL 14.804.943,57 13.250.755,96 -228.472,16 -33.452,26 1.292.263,19

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL   1.292.263,19

ENTITAT

 
 
DESPESA COMPUTABLE  
 

Despesa computable 

exercici n-1

Augments / 

Disminucions de 

recaptació

Límit de la regla de la 

despesa exercici n

TAXA 0,00%

Ajuntament de Cassà de la Selva 9.671.991,23 0,00 9.671.991,23 11.603.317,51

Gestió de Serveis Municipals, SL 466.794,21 0,00 466.794,21 486.726,13

TOTAL 10.138.785,44 0,00 10.138.785,44 12.090.043,6410.138.785,44

(5)

9.671.991,23

466.794,21

ENTITAT

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA
DESPESA 

COMPUTABLE 

EXERCICI n

Despesa computable 

exercici n-1 * taxa  creix. 

PIB

(1)

(2) = (1) * (1 + taxa creix 

PIB) (3) (4) = (2) + (3)

 
 
 
CONCLUSIÓ 

 

La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT. 

   

 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
 
 


