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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la liquidació del pressupost de l'OAMC corresponent a l'exercici 2017
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la
Garriga corresponent a l’exercici 2017.
Antecedents
Vista la iniciativa impulsada des d’aquesta Presidència sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost
únic de l’exercici de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció, en el que s'informa detalladament de les operacions d'execució del
pressupost i s'indiquen les magnituds que s'han d'obtenir de la liquidació, segons l'article 93 del RD
500/1990.
Fonaments de dret
Atesos els articles 191 a 193 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, els articles 89 a 104 del reial decret 500/90 i les regles
concordants de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local quant a la tramitació i contingut.
Aquesta Presidència, en exercici de la competència que té atribuïda en matèria de liquidació del
pressupost per les esmentades disposicions,
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de 2017, d’acord amb el següent detall:
1.1. Resultat Pressupostari
Resultat Pressupostari

Import €

Resultat pressupostari exercici

7.635,15

Resultat pressupostari ajustat

25.068,15
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1.2. Romanent de Tresoreria
Romanent de Tresoreria
Romanent de tresoreria afectat a despeses finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria total

Import €
0,00
153.491,39
154.952,94

Segon. Donar compte al Ple de la liquidació aprovada en la primera sessió que es dugui a terme
Tercer. Traslladar-ne una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per al seu coneixement.

Ho mana i signa la Sra Presidenta,
F_FIRMA_122
Signat digitalment per:
Presidenta de l'Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació
Meritxell Budó i Pla
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