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M. TERESA REDONDO DEL POZO, SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
C E R T I F I C O:
Que en sessió extraordinària celebrada per la Comissió Especial de Comptes en data 15 de
juliol de 2020, es va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:
“INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES RELATIU A L’APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019.
AJT/26751/2020 i RELACIONATS: AJT/12415/2020, AJT/26730/2020, AJT/26755/2020,
AJT/27074/2020 i AJT/27075/2020
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol, sotmet a dictamen de la Comissió
Especial de Comptes el present acord per a la seva aprovació:
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 que a l’acabament de
l’exercici pressupostari els ens locals formaran el compte general que posarà de manifest la
gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
L’article 212.1 del TRLRHL estableix que els estats i comptes de l’entitat local han de ser
retudes pel seu president abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que
corresponguin.
El punt segon del mateix article estableix que el compte general format per la Intervenció
serà sotmesa abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de
l’entitat local, que estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de
la Corporació.
La regla 47.1 de l’Ordre 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local disposa que el compte general de cada exercici es
formarà per la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
L’article 4.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional estableix entre les
funcions incloses en la comptabilitat la de formar el compte general de l’entitat local.
L’article 101.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pels qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que els comptes generals i la
documentació complementària han d’ésser a disposició dels membres de la comissió,
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perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les
reunions.
L’article 29.13 del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, aprovat pel Ple en sessió de 25 d’octubre de 2011 inclou dins les funcions de la
comptabilitat la formació del compte general de l’entitat local.
El Consell d’Administració de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals SA va formular els
comptes anuals de l’exercici 2019 en data 5 de maig de 2020, aprovades per la Junta
General de la Societat en sessió de 27 de maig de 2020.
La Junta del Patronat de la Fundació Privada Arranz Bravo en sessió de 6 de maig de 2020
va aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019.
La Intervenció General ha format el Compte General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat corresponent a l’exercici 2019.
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, mitjançant
provisió de 15 de maig de 2020, va disposar retre i sotmetre a la Comissió Especial de
Comptes el Compte general corresponent a l’exercici 2019, data a partir de la qual es va
posar la informació dels Comptes anuals a disposició dels diferents grups que integren el
Ple de l’Ajuntament.
El Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació, Projectes estratègics i Hisenda, en data
19/05/2020, va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes l’acord d’
assabentat de la formulació del Compte General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
corresponent a l’exercici 2019, elaborat per la Intervenció General, per al seu estudi i revisió.
Atès que en data 10 de juny es va reunir la Comissió Especial de Comptes presidida pel Sr.
Francesc J. Belver i Vallés, Tinent d’Alcaldia l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, als
efectes de la presentació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2019 el qual està
integrat pels Comptes de:
-

El propi Ajuntament
La Societat amb 100% capital Municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals
S.A.
Documentació complementaria: Fundació Arranz Bravo.

Atesa l’Acta número 1/2020 de la sessió de la Comissió Especial de Comptes de data
10/06/2020.
Resultant que des del dia següent a la provisió de rendició de comptes anuals de data 15 de
maig de 2020 i posteriorment a la convocatòria de la primera reunió de la Comissió Especial
de Comptes de data 10 de juny de 2020, els diferents grups que integren el Ple de
l’Ajuntament, han tingut accés a la documentació de l’expedient electrònic principal del
Compte general AJT/26751/2020, així com dels cinc expedients relacionats i entre la qual
consta el resum de la documentació, el calendari i el procediment d’aprovació del Compte
General de l’exercici 2019 emès amb motiu de la convocatòria de la Comissió Especial de
Comptes.
Resultant que els estats i comptes anuals i la informació que integra el Compte General de
l’exercici 2019 ha estat a disposició, dels diferents grups que integren el Ple de l’Ajuntament
pel seu examen, pel que una vegada vist l’esmentat Compte General, es posa de manifest
que formalment aquest compleix amb els requisits legals formals establerts a l’Ordre HAP
1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de
Comptabilitat Local, els de la Societat Municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals
S.A, subjecte al Pla General de Comptabilitat per l’empresa i els de la Fundació Arranz
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Bravo subjectes al Pla sectorial d’entitats sense afany de lucre.
D’acord amb tot l’exposat, la Comissió Especial de Comptes, a proposta del Tinent
d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda:
Primer.- INFORMAR el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
2019, integrada pels comptes del propi ajuntament, i els seus ens dependents: La Farga
Gestió d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo, i de conformitat amb
l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, sotmetre l’expedient en el qual figura aquest informe i el compte
general a exposició pública per termini de 15 dies hàbils més 8 dies hàbils. El termini es
computarà des del dia següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
Segon.- Fer públic, aquest acord en la pàgina web municipal en compliment de l’article
8.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació
pública i bon govern.”

I perquè consti, i als efectes adients, lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplau del
Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver Vallés, per delegació de l’alcaldia-presidència
efectuada al Decret 6389/2020, de 3 de juliol, publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, a la
ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
Vist i plau
F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES
F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
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