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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE FORMULACIÓ
DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, DE L’EXERCICI 2019, ELABORAT PER LA
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL: RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ, CALENDARI I
PROCEDIMENT D’APROVACIÓ.
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 5700 i 5703 de 17 de juny de 2019, 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, 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, restant pendents d’aprovació per
part de la Junta General de la societat.
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.
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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.
En data 15 de juny de 2019 va tenir lloc la sessió constitutiva de la Corporació corresponent al
mandat 2019-2023.
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.- Es dona per assabentada 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 i emissió del dictamen en els terminis previstos en el calendari que tot
seguit es detalla:
CALENDARI COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
CONVOCATORIA

DATA

ORGAN

ACTUACIÓ

15/05/2020

TA

18/05/2020

10/06/2020

CEC

1a. reunió: Formulació del Compte i
calendari

22/06/2020

15/07/2020

CEC

2a. reunió:
calendari

17/07/2020

Formulació del compte

Informe

del

Compte

i

Data prevista publicació edicte exposició
al públic al BOP del Compte General

Màxim
21/07/2020
20/08/2020

Data màxima prevista finalització del
període de presentació al·legacions

23/08/2020
25/08/2020

16/09/2020

CEC

3ª reunió Comissió Especial de Comptes
(Emissió informe definitiu)

18/09/2020

23/09/2020

PLE

Sessió del Ple municipal aprovació del
Compte General

29/09/2020

Data prevista per a la tramesa de la
documentació Sindicatura i Tribunal de
Comptes

Segon.- Es dona per assabentada de l’informe número 61/2020 de la Intervenció General de
data 15 de maig de 2020 que conté el resum de la documentació, el calendari i el procediment
d’aprovació. Els expedients són els següents:
-

AJT/26751/2020 - COMPTE GENERAL EXERCICI 2019

-

EXPEDIENTS RELACIONATS:
o

AJT/12415/2020 - LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019

o

AJT/26730/2020 – INFORME RESUM CONTROL INTERN EXERCICI 2019
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o

AJT/26755/2020 - COMPTE GENERAL EXERCICI 2019 - LLISTATS
COMPTABILITAT

o

AJT/27074/2020 - COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIO ARRANZ BRAVO
2019

o

AJT/27075/2020 - COMPTES ANUALS DE LA FARGA GEM S.A. 2019
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