P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 29 de gener de 2019
Assumpte: Aprovació del compte general de l’exercici 2017
Núm. expedient 1640-1301/2018
Antecedents
1. La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’Olivella, en la sessió tinguda el 20 de
novembre, ha dictaminat favorablement el compte general del pressupost ordinari de
l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2017.
3. El «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» de data 28 de novembre de 2018 va publicar
l’edicte d’exposició pública del compte general del pressupost ordinari de l’Ajuntament
corresponent a l'exercici 2016. Així mateix, es va publicar l’edicte en el tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament.
4. Durant el termini d’exposició pública s’han no s’han presentat objeccions o reclamacions al
compte general.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
L’article 208 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 (TRLRHL) estableix, pel que fa a la formació del compte
general, que «Les entitats locals, quan finalitzi l’exercici pressupostari, formen el compte
general que posa de manifest la gestió duta a terme en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari».
Article 209 TRLRHL, relatiu al contingut del compte general de les entitats locals, preveu que:
«1. El compte general està integrat per:
a) El de la mateixa entitat.
b) El dels organismes autònoms.
c) Els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats locals.
2. Els comptes a què es refereixen els paràgrafs a) i b) de l’apartat anterior reflecteixen
la situació economicofinancera i patrimonial, els resultats economicopatrimonials i
l’execució i liquidació dels pressupostos. [...]
3. Els comptes a què es refereix l’apartat 1.c) anterior són, en tot cas, els que s’hagin
d’elaborar d’acord amb la normativa mercantil.
4. Les entitats locals uneixen al compte general els estats integrats i consolidats dels
diferents comptes que determini el ple de la corporació».
L’article 212 TRLRHL estableix en relació amb la rendició, publicitat i aprovació del compte
general que:
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«1. Els estats i comptes de l’entitat local els ha de rendir el seu president abans del dia
15 de maig de l’exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes autònoms i
societats mercantils el capital dels quals els pertanyi íntegrament, rendits i proposats
inicialment pels òrgans competents d’aquests, s’han de trametre a l’entitat local en el
mateix termini.
2. El compte general format per la intervenció se sotmet abans del dia 1 de juny a
l’informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local, que està constituïda pels
membres dels diferents grups polítics que integren la corporació.
3. El compte general amb l’informe de la comissió especial a què es refereix l’apartat
anterior s’exposa al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els
interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada la
comissió especial els hagi examinat i hagi practicat totes les comprovacions que
consideri necessàries, emet un nou informe.
4. Acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions
formulades, el compte general se sotmet al ple de la corporació, perquè, si s’escau, es
pugui aprovar abans del dia 1 d’octubre.
5. Les entitats locals han de rendir al Tribunal de Comptes el compte general
degudament aprovat».
A l’últim, també és d’aplicació l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
2. Òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord i quòrum de votació
Correspon al Ple de la corporació, d’acord amb l’article 212.4 TRLHL.
L’adopció de l’acord requereix majoria simple dels membres assistents (art. 47.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local).
ACORD:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats
pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació
Compte de resultat econòmic patrimonial
Liquidació del pressupost
Estat de canvis del patrimoni net
Estat de fluxos d’efectiu
La memòria

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social
de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
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s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016 a la Sindicatura de Comptes.
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