
Liquidació del Pressupost Municipal 2014 

La Comissió Especial de Comptes, celebrada el dia 16 de març de 2015, dictaminà la liquidació 

del pressupost corresponent a l’exercici 2014. 

La liquidació d’ingressos recull el total de tots els cobraments diferenciats per capítols, 

conceptes que originen l’ingrés.  Els cobraments i els drets pendents de cobrament són el que 

en diem “Drets reconeguts nets”, que ascendeixen a la quantitat de 2.491.835,72 € en l’any 

2014. 

Igualment la liquidació de despeses recull el total dels pagaments efectuats i de les obligacions 

pendents de pagament,  també agrupats per diferents capítols que corresponen als conceptes 

que originen la despesa. La suma d’ambdós, els pagaments efectuats i les obligacions pendents 

de pagament, són el que diem “Obligacions reconegudes netes”, que ascendeixen a la 

quantitat de 2.482.761,86 € en l’exercici 2014. 

El “Resultat Pressupostari” és la diferencia entre els Drets reconeguts nets i les Obligacions 

reconegudes netes durant l’exercici, per què ens entenguem, entre el que l’ajuntament cobra i 

paga. Si els ingressos son superiors a les despeses, el resultat és positiu i compleix l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària de l’ajuntament. Per contra,  si les despeses son superiors als 

ingressos el resultat és negatiu i condiciona els exercicis posteriors. El Resultat Pressupostari 

de l’ajuntament de La Secuita, ha estat positiu en 9.073,86 €. 

El “Romanent de Tresoreria” és la capacitat econòmica acumulada que l’ajuntament té per fer 

front als pagaments. Recull els Fons líquids (diners en caixa 135.732,28 €), suma els drets 

pendents de cobrament (144.219,20 €) i resta les obligacions pendents de pagament 

(220.972,52 €). El Romanent de Tresoreria ha estat positiu, per import de 58.779,96 € 

(49.726,08 € al 2013). 

Els resultats de l’exercici 2014 ens permeten gaudir, un any més i malgrat la situació general 

econòmica actual, d’una bona estabilitat pressupostària per encarar el pressupost del 2015 

amb solvència, la qual cosa es molt important, tenint en consideració l’ofegament general i 

constant de l’administració pública, que ja fa masses anys que dura i que condiciona les 

inversions municipals, per l’endarreriment en els pagaments corrents i per la manca de 

subvencions per a la millora dels serveis públics. 

Tanmateix, cal destacar que l’ajuntament de la Secuita compleix els tres criteris d’estabilitat 

pressupostària: 1) Mitjana de pagament a proveïdors inferior a 60 dies (28,60 dies), 2) 

Coeficient d’endeutament inferior al 13% (5,79%) i 3) Resultat Pressupostari positiu (58.779,96 

€). 


