PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist el Compte General format de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i l’Informe de la Comissió de
Comptes emès en data 10 de juny de 2015.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions, segons consta en el certificat de Secretaria de data 16 de
juliol de 2015.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’ establert
en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, es proposa al Ple, el següent
ACORD
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014.
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Solsona, a 17 de setembre de 2015

David Rodríguez Gonzàlez
Alcalde

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
EMETENT INFORME, DIA 10 DE JUNY DE 2015
A l’Ajuntament de Solsona, el dia 10 de juny de 2015 a dos quarts de nou del
vespre es reuneix la Comissió Especial de Comptes amb l’assistència dels
senyors:
David Rodríguez González, alcalde
Salvi Nofrarias Bellvehí, regidor delegat d’Hisenda i portaveu del grup d’ERC
Encarna Tarifa Fernández, portaveu del grup del PSC
David Manzano Soler, portaveu del grup de CiU
Montserrat Codina Serra, interventora actal.
El regidor d’hisenda obre la sessió indicant als assistents que podran prendre
la paraula per torns i exposar tot allò que considerin oportú a la vista dels
comptes presentats.
Es fa un repàs dels punts més destacats: resultat de la liquidació, romanent de
tresoreria,
resultat
pressupostari,
estabilitat
pressupostària,
nivell
d’endeutament i rati d’estalvi net. Es detallen a continuació els indicadors
econòmics, els financers i patrimonials i els pressupostaris:
1. Indicadors econòmics:
Total pendent de pagament
Total pendent de cobrament
Resultat pressupostari Ajuntament
Romanent de tresoreria Ajuntament
Deute viu
Rati de carrega financera
Rati legal de deute viu
Estalvi net
Rati legal d’estalvi net

288.889,00 €
846.975,50 €
918.065,75 €
2.230.991,01 €
4.379.941,79 €
9,88 %
54,79 %
926.509,69 €
11,59%

2. Indicadors financers i patrimonials
Liquidesa immediata
Solvência a curt termini
Endeutament per habitant

7,78
10,71
473,57

3. Indicadors pressupostaris
Grau d’execució pressupost de despeses
Realització de pagaments
La despesa total per habitant és de
La inversió per habitant és de
L’esforç inversor és del
El període mitjà de pagament és de
El grau d’execució pressupost d’ingressos
La realització de cobraments és del
L’autonomia fiscal és del
L’autonomia és del
El període mitjà de cobrament és de

80%
96%
841,68 €
71,52 €
9%
24,69 dies
93%
93%
66%
91%
27,78 dies

El regidor Salvi Nofrarias Bellvehí, portaveu del grup municipal d’ERC i regidor
d’hisenda fa una exposició dels comptes, i hi dóna la seva conformitat.
La regidora Encarna Tarifa Fernández, portaveu del grup municipal PSC,
exposa que els informa favorablement.
El regidor David Manzano Soler, portaveu del grup municipal de CiU, també hi
dóna la seva conformitat.
En conseqüència, queda informat favorablement el compte general de
l’exercici 2014.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les nou del vespre
de la qual, com a interventora actal., estenc aquesta acta.
El regidor d’hisenda,

La interventora, actal.

