
2.- DESPESES 

 

En relació a les despeses cal tenir en compte la rebaixa que hem tingut especialment en el capítol 1 o despeses de personal. Com era de veure el 2011, aquest capitolí era de 5.670.000 euros, , 

mentre que aquesta quantia va disminuir als 4,887.000 euros anuals. Cal tenir en compte però, que en aquesta darrera xifra, hi ha una part important dels programes desenvolupats 

conjuntament amb el Servei d’ocupació. Per altra banda, cal fixar-se amb el capítol 9 de despeses corresponents a les amortitzacions (pagament dels préstecs). Com s’havia anunciat fa 

temps, els préstecs (8 milions d’euros) sol·licitats en la legislatura 2007/2011 es feien amb període de carència, és a dir, no es començaven a pagar fins l’exercici 2012 en endavant. Per això 

s’observa que la quantia puja fins els 919.000 euros (980.000 euros per l’exercici 2014). A banda cal tenir en compte que el 2011 la quantia era de 419.000 euros, si bé es va fer una 

amortització anticipada que va fer augmentar la quantia als 622.000 € que hi consten. Més endavant de l’estudi s’estudiarà l’evolució d’aquestes magnituds. 

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

4.5.2.- Obligacions reconegudes netes 4.5.2.- Obligacions reconegudes netes 4.5.2.- Obligacions reconegudes netes

Capítol
Obligacions 

reconegudes
Capítol

Obligacions 

reconegudes
Capítol

Obligacions 

reconegudes

Capítol 1.- Despeses de personal 4.887.648,24 € Capítol 1.- Despeses de personal 4.962.771,49 € Capítol 1.- Despeses de personal 5.670.057,01 €

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i 

serveis
2.435.715,82 €

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i 

serveis
2.609.903,28 €

Capítol 2.- Despeses en béns 

corrents i serveis
2.520.390,12 €

Capítol 3.- Despeses financeres 145.648,77 € Capítol 3.- Despeses financeres 225.429,56 € Capítol 3.- Despeses financeres 225.887,25 €

Capítol 4.- Transferències corrents 548.861,74 € Capítol 4.- Transferències corrents 516.823,92 € Capítol 4.- Transferències corrents 614.654,18 €

Total operacions corrents 8.017.874,57 € Total operacions corrents 8.314.928,25 € Total operacions corrents 9.030.988,56 €

Capítol 6.- Inversions reals 596.570,31 € Capítol 6.- Inversions reals 1.897.769,95 € Capítol 6.- Inversions reals 3.053.583,44 €

Capítol 7.- Transferències de capital 0,00 € Capítol 7.- Transferències de capital 0,00 € Capítol 7.- Transferències de capital 0,00 €

Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 €

Capítol 9.- Passius f inancers 919.032,82 € Capítol 9.- Passius f inancers 612.248,34 € Capítol 9.- Passius f inancers 622.452,79 €

Total operacions de capital 1.515.603,13 € Total operacions de capital 2.510.018,29 € Total operacions de capital 3.676.036,23 €

Total obligacions reconegudes 9.533.477,70 € Total obligacions reconegudes 10.824.946,54 € Total obligacions reconegudes 12.707.024,79 €

 

Com hem dit anteriorment, els ingressos, eren drets reconeguts nets. Si observem els drets liquidats, és a dir efectivament cobrats, cal tenir en compte que aquesta ha anat disminuint, amb el 

que encara té més raó de ser la rebaixa en els costos (obligacions reconegudes netes) que assumeix l’Ajuntament per evitar les tensions en la tresoreria municipal. 

Exercici 2013      Exercici 2012           Exercici 2011 

Recaptació neta 9.229.090,05 € Recaptació neta 9.489.956,33 € Recaptació neta 9.524.520,44 €  

 


