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00. Introducció 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 208 del text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les entitats locals, a 
l’acabament de l’exercici pressupostari, formaran el Compte General, que posarà de manifest la 
gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. 
 
Així el compte general es configura com el document bàsic per a l’exercici de les funcions 
fiscalitzadores, al reflectir, degudament ordenades i sistematitzades, les xifres representatives de 
l’aprovació, execució i liquidació del pressupost, del moviment i situació de la tresoreria, de la 
gestió del patrimoni i de la situació del deute de l’entitat. 
 
Les instruccions de comptabilitat local (IICC) en les seves regles 44 a51 de la instrucció del model 
normal (ICN) i 45 a 52 de la instrucció del model simplificat (ICS) disposen els comptes anuals que 
integren el compte de l’entitat local i les que haurà de formar cadascun dels seus organismes 
autònoms: el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectius, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. 
 
Podent-se tal com estableix l’article 209.4 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les entitats locals, afegir-se els estats 
integrats i consolidats dels diferents comptes, a voluntat del Ple de la Corporació. 
 
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en els altres documents que 
integren els comptes anuals. 
 
Es formularà tenint en compte que: 
 
a) El model de memòria recull la informació mínima a complimentar. No obstant això, en aquells 
casos en que la informació que se sol·licita no sigui significativa no es complimentaran les notes 
corresponents a la mateixa. Si com a conseqüència de l’anterior certes notes manquessin de 
contingut i, per tant, no es complementaran, es mantindrà, per aquelles notes que si tinguin 
contingut, la numeració prevista en el model de memòria d’aquest pla i s’incorporarà en dita 
memòria una relació d’aquelles notes que no tinguin contingut. 
 
b) S’haurà d’indicar qualsevol informació no inclosa en el model de la memòria que sigui 
necessària per permetre el coneixement de la situació i activitat de l’entitat en l’exercici, facilitant la 
comprensió dels comptes anuals objecte de presentació, amb la finalitat que les mateixes 
reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i 
de la liquidació del pressupost de l’entitat comptable. 
 
c) Quan en els apartats de la memòria s’incloguin quadres per reflectir tota o part de la informació 
que se sol·licitat serà obligatòria la seva complimentació. 
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d) La informació continguda en la memòria relativa a l’estat de liquidació del pressupost es 
presentarà amb el mateix nivell de desagregació que aquest. 
 
e) Amb caràcter general, en relació amb “operacions per administració de recursos per compte 
d’altres ens públics”, les entitats comptables que administrin recursos per compte d’altres ens 
públics solament vindran obligades a complimentar la informació relativa a “1. Obligacions 
derivades de la gestió”, així com la informació relativa a “2. Ens públics, comptes corrent en efectiu 
en el cas que efectuïn lliuraments a compte a les entitats titulars. 
 
Endemés, vindran obligades a complimentar la informació relativa a “3. Desenvolupament de la 
gestió” quan no haguessin subministrat a les entitats titulars dels recursos la informació necessària 
per a que aquestes haguessin incorporar al seu pressupost totes les operacions derivades de la 
gestió realitzada. 
 
La informació continguda en les notes 26 de la ICN “Informació sobre el cost de les activitats” i 27 
“Indicadors de gestió” s’elaborarà pels servies i activitats que es financin amb taxes  o preus 
públics i únicament estaran obligats a complimentar-la els municipis de més de 50.000 habitants i 
les demes entitats locals d’àmbit superior. 
 
Així, de conformitat amb el que es disposa en el Pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local, es redacta la següent memòria conforme al model que es detalla i que 
correspon al següent, 
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1. L’organització i activitat 
  
1.1. Població oficial i qualssevol altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixin a 
la identificació de l’entitat 
 
El terme municipal de la Garriga té una superfície de  18,80 quilòmetres quadrats  i està situada a 
uns 40 kilòmetres de Barcelona, a cavall entre la plana vallesana, els conjunts muntanyosos del 
Montseny (Reserva de la Biosfera des de 1978) i els cingles de Bertí.  Aquesta situació privilegiada 
afavoreix que hi hagi diversos àmbits paisatgístics contrastats. Per una banda l'extrem nord és 
marcadament forestal confluint-hi els vessants montsenyencs de dessota can Plans, Sant Cristòfol 
de Monteugues i el turó de Santa Margarida i, des de ponent el pla de Montcau, als estreps de les 
cingleres de Bertí. En conjunt, aquesta és la franja més despoblada del municipi i on la coberta 
forestal és més tupida. D'altra banda, a l'estar està disposada en paral·lel al riu Congost i ocupant 
la seva ribera esquerra, perduren els darrers paisatges agrícoles del municipi amb una certa entitat. 
La diversitat paisatgística ha fet de la Garriga un municipi ric en espècies arbòries. Fent una 
primera ullada al casc urbà i els seus voltants hom se n'adona ràpidament que els arbres 
protagonitzen el paisatge, ja que s'hi afegeixen nombrosos jardins privats i l'espai més emblemàtic 
del municipi: El Passeig. Aquesta avinguda oberta el 1878 de gairebé 1 kilòmetre de llarg està 
ombrejada per dues fileres de 272 enormes plàtans. La població és circumval·lada en l'actualitat 
per l'autovia C-17, que comunica Barcelona amb Vic. Així mateix, transcorre pel municipi la línia 
ferroviària que va de Barcelona a Puigcerdà i la Tor de Querol. La Garriga és coneguda arreu de 
Catalunya pels seus edificis modernistes, per la indústria del moble, per la botifarra, per les aigües 
termals i el Corpus. 
 
La població del municipi de la Garriga, segons IDESCAT se situa a data d’1 de gener de 2016 en 
15.912 habitants, amb una densitat de 837,20 habitants/Km2. Es registra un creixement intercensal 
durant el període 2001-2011 de 3.384 habitants. El creixement total (mitjana anual( (taxa per 1.000 
habitants) 2001-2011: 24,65. El creixement natural (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) 2001-
2011: 5,62 i el creixement migratori (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) 2001.2011: 19,03 
 
La Garriga es caracteritza per ser un poble amb gran activitat cultural, comercial i 
d'associacionisme. Des de l'Ajuntament i conjuntament amb les entitats s'organitzen desenes 
d'activitats durant tot l'any. Algunes d'elles s'han consolidat i esdevingut punt de trobada tant de 
garriguencs i garriguenques com de visitants. Durant els primers mesos de l'any, prenen 
protagonisme la Cavacalda de Reis amb el Mag Garriviu i el campament Reial, la Mitja i la seva 
Festa de Presentació, Els Tres Tombs amb la Benedicció d'animals domèstics i el Carro del Fato, 
la Travessa Viladrau-la Garriga, el Carnestoltes i la Fira de la Botifarra. La primavera ens porta el 
Sant Jordi, el Dia Internacional de la Dansa, les festes de barri i l'aplec de sardanes. Obre la 
programació d'estiu el Corpus i la rebuda de la Flama del Canigó, per deixar pas a divendres a la 
Fresca, cicles musicals, sopars d'estiu i la Festa Major. Setembre comença sempre amb la Botiga 
al carrer, la Diada i les Jornades Europees de Patrimoni per deixar pas a la Bicicletada popular i la 
trobada de cotxes clàssics. Tanquen l'any, les Jornades Modernistes, la Diada de Sant Cristòfol, el 
Dia de la Gent Gran, la Castanyada i la Festa de la Llum. 
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Entitat: Ajuntament de la Garriga 
Codi oficial estadístic: 0808850006 
CIF: P0808700I 
 
Denominació de l’ens dependent:  
Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació Local 
Codi oficial estadístic: 0808853025 
Activitat de l’ens dependent: 
Activitats de l’ajuntament en matèria de ràdio i comunicació                                                                                           
 
Dades de caràcter socioeconòmic (Informació bàsica estadística) 
 
Annex 1.Institut Català d’Estadística de Catalunya. Dades agrupades per: 
- Estadístiques de població 
- Estadístiques econòmiques 
- Estadístiques socials 
- Altres estadístiques  
 
Annex 2. Síntesi d’indicadors. Dades estretes del programa Hermes (Sistema d’informació 
socioeconòmica local de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
- Síntesi d’indicadors 
- Síntesi comparativa I 
- Síntesi comparativa II 
- Informe demografia 
- Informe d’activitat econòmica 
- Informe del mercat de treball 
- Informe de qualitat de vida 
- Informe d’atur 
- Informe d’atur d’estrangeria 
- Informe de contractació laboral 
 
Annex 3. Informe social del municipi elaborat pel Servei d’Acció Social de l’Àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona (Informe generat l’1 d’abril de 2003). 
Població oficial (1 de gener de 2016): 15.912 habitants 
 
Dades rellevants de caràcter socioeconòmic que identifiquen a l’entitat 
L’atur entre la població és del 9,31% (Abril 2017). Font: Programa Hermes de la Diputació de 
Barcelona. Una bona part de l’ocupació laboral és als sectors dels serveis i de la indústria. El 
comerç de proximitat és un element bàsic a la Garriga. El turisme seria el darrer element clau en 
aquest aspecte aprofitant l’empenta que li donen els balnearis i el patrimoni que té el municipi, tan 
arquitectònic com cultural. 
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1.2. Norma de creació de l’entitat 
 
De conformitat amb l’establert en la ICAL no serà necessari informar de la norma de creació del 
municipi, la província o la illa. 
 
 
1.3. Activitat principal de l’entitat, el seu règim jurídic, economicofinancer i de contractació 
 
Com a municipi, la seva activitat principal és el compliment dels interessos públics de conformitat a 
la llei i al dret, promovent tota classe d’activitats i prestant els serveis públics necessaris per assolir 
el benestar de la comunitat veïnal. 
 
Nombre  mitjà d’empleats durant l’exercici 
Funcionaris: 68,83 
Laborals: 130,92 
Eventuals: 0         
 
L’Ajuntament de la Garriga és l’òrgan de govern i administració del municipi, de conformitat amb el 
previst a l’article 19 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així com 
en els articles 2 i 35 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitat locals (ROF). 
 
El règim jurídic de l’entitat comptable és el corresponent al de la corporació de dret públic, subjecte 
pel que es refereix a la seva activitat economicofinancera plenament a l’establert en el reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals i té la consideració d’administració pública als efectes previstos en la llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per que es refereix al reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la llei de contractes del sector públic, l’entitat comptable té la condició d’administració 
pública. 
 
 
1.4. Descripció de les principals fonts d’ingressos i, en el seu cas, taxes i preus públics 
percebuts 
 

 Impostos directes: Impost sobre béns immobles; Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; Impost sobre activitats 
econòmiques i recàrrecs. 

 

 Impostos indirectes: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i recàrrecs. 
 

 Taxes i altres ingressos: Taxes; preus públics; reintegraments; multes; recàrrec de 
constrenyiment; interessos de demora; recursos eventuals i altres ingressos diversos. 
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 Transferències corrents:  Participació en els tributs de l’Estat i altres transferències. 
 

 Ingressos patrimonials: Interessos de títols valors; de préstecs; de dipòsits, dividends i 
participació en beneficis; rendes de béns immobles; el producte de concessions 
administratives; aprofitaments especials;  resultat d’operacions comercials i altres ingressos 
patrimonials. 

 

 Ingressos de capital, de caràcter puntual: Contribucions especials; càrregues d’urbanització; 
Alienacions patrimonials; transferències de capital; actius financers (alienació de deute del 
sector públic; alienació d’accions; reintegrament de préstecs ...)  i passius financers (préstecs 
rebuts; emissió de deute públic ...) 

 
Els ingressos liquidats de l’Ajuntament i del seu OA de Mitjans de Comunicació durant l’exercici 
econòmic del 2016, han estat els següents: 
 

Concepte Drets reconeguts nets (um: €) % representatiu 

Ajuntament. Ingressos corrents 17.406.335,05 97,82% 

Ajuntament. Ingressos de capital 288.678,89 1,62% 

Ajuntament. Ingressos financers 100.000,00 0,56% 

Total Ajuntament 17.795.013,94 100,00% 

 
Concepte Drets reconeguts nets (um: €) % representatiu 

OAMC. Ingressos corrents 182.047,26 100,00% 

OAMC. Ingressos de capital 0,00 0,00% 

OAMC. Ingressos financers 0,00 0,00% 

Total OA Mitjans de Comunicació 182.047,26 100,00% 

 
El detall dels ingressos corrents per conceptes d’ingrés classificats en funció de la seva importància 
relativa que tenen per l’Ajuntament, és el següent: 
 
Ajuntament 
 
Org. Eco. Descripció Drets reconeguts nets  

301 11300 I02.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 5.484.787,90 30,82% 

301 42000 AGE.PIE 3.237.028,19 18,19% 

301 11600 I05.IVTNU.Impost increment valor terrenys naturalesa urb 1.383.571,04 7,77% 

402 30200 T08.Taxa recollida d'escombraries 1.275.250,20 7,17% 

301 11500 I03.IVTM.Impost vehicles tracció mecànica 985.377,29 5,54% 

301 13000 I02.IAE.Impost activitats econòmiques 645.179,21 3,63% 

401 29000 I04.ICIO.Impost construcicons, instal·lacions i obres 368.279,51 2,07% 

201 34200 EMM.P01.PP 236.011,90 1,33% 

201 34212 P08.PP.Escola bressol municipal 231.506,27 1,30% 

401 33200 T02.axa aprofitament especial domini públic 196.889,07 1,11% 

301 45000 GENCAT.Fons cooperació municipal 181.849,51 1,02% 
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304 46113 PCT.TRE.DIBA.Programa complementari de foment de l'ocupació 175.581,79 0,99% 

201 45032 GENCAT.EMAD 172.535,48 0,97% 

201 45030 GENCAT.Escola Bressol 159.900,00 0,90% 

207 46500 CCVO.UBASP 144.076,71 0,81% 

403 46102 DIBA.Programa comp.foment ocupació local.Linia 2 140.641,29 0,79% 

102 39120 G02.Multes 126.360,00 0,71% 

403 33100 T01.Taxa entrada vehicles 123.296,29 0,69% 

402 38900 MED.Ingressos  concepte IVA 3.1.11 A 31.12.14 123.027,06 0,69% 

403 46103 VPU.DiBa Ventades 115.520,56 0,65% 

401 45081 URH.Gencat.DPTOP.Urb. Els Tremolencs 115.151,51 0,65% 

201 34203 EMAD.P02.PP 114.798,39 0,65% 

304 46108 DIBA.Programa foment ocupació local.Linia 1 105.480,97 0,59% 

301 91318 Concertació operació de préstec a llarg termini 100.000,00 0,56% 

403 76102 Clavegueram 96.384,36 0,54% 

207 46105 DIBA.Finançament Benstar Social 2012-2015 89.861,71 0,50% 

401 76103 DIBA.Església la Doma.Rehabilitació coberta 81.872,00 0,46% 

301 39900 HIS.Ingressos liquidació comptes Sorea-Ajuntament, 2014. 74.068,17 0,42% 

403 30100 T15.Taxa clavegueram 70.505,68 0,40% 

403 45080 VPU.Gencat.PUOSC despeses reparació ,manteniments, 14-15 65.785,74 0,37% 

403 45083 VPU.Gencat. PUOSC despeses manteniment rep.exercici 2016. 65.470,20 0,37% 

201 45034 GENCAT.EME.Formació ocupacional 62.305,50 0,35% 

205 34300 P03.PP.Activitats físiques i esportives 61.671,60 0,35% 

305 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústries al carrer i ambulants 60.657,67 0,34% 

207 46501 CCVO.Beques ajut menjador 58.810,10 0,33% 

301 33300 Taxa Telefònica Espanya SAU 52.223,34 0,29% 

403 77002 Execució subsidiària Exp.OMA 41/2006 50.670,55 0,28% 

402 46700 Consorci Defensa Conca Riu Congost.Manteniment llera 44.177,90 0,25% 

203 46100 DIBA.Biblioteca.Gestió 41.800,00 0,23% 

401 30901 T07.Taxa Cementiri Municipal 40.601,70 0,23% 

201 46106 DIBA.Escola Bressol 38.833,44 0,22% 

204 76104 DIBA Subvenció aparcament autocaravanes 36.300,00 0,20% 

301 39300 Interessos de demora 35.630,24 0,20% 

402 39901 Retorn cànon reciclatge residus 32.339,56 0,18% 

302 39901 Danys béns públics 30.374,40 0,17% 

403 33600 T01.Taxa ocupació via pública 30.283,01 0,17% 

401 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 24.855,84 0,14% 

305 33500 PCT.COI.T01.Taxa ocupació via pública amb taules i cadires 23.926,87 0,13% 

304 46107 PCT.TRE.DIBA.Finançament serveis locals d'ocupació 22.903,24 0,13% 

403 77000 VPU.Moviterra.Clavegueram.Reconstrucció.Ctra. Ametlla-C.Satè 22.831,70 0,13% 

207 46106 DIBA.Acceptació finançament  Xarxa Governs Locals 2016-2019. 22.697,28 0,13% 

206 46100 DIBA.Catàleg activitats per a joves 22.171,00 0,12% 
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203 34400 P04.PP.Concerts i teatres 20.769,00 0,12% 

206 46104 DIBA.Projecte C-17 20.000,00 0,11% 

207 34100 P09.PP.Teleassistència 18.639,30 0,10% 

205 55002 Cànon.Piscines municipals 17.999,00 0,10% 

206 45080 GENCAT.Pla Local de Joventut 17.740,00 0,10% 

302 46100 DIBA.Suport serveis municipals de consum 15.406,00 0,09% 

402 32900 T11.Taxa prestació serveis intervenció integral 15.240,08 0,09% 

201 34209 P04.PP.Activitats culturals escoles 14.883,50 0,08% 

301 39110 HIS.Sancions tributàries 14.265,03 0,08% 

304 45080 PCT.Treball.Gencat.Treball i Formació 14.258,25 0,08% 

206 46203 Ajuntament de les Franqueses.Conveni projecte C-17 13.995,28 0,08% 

304 46105 PCT.COI.DIBA.Promoció ocupació autònoma 13.716,58 0,08% 

204 29900 Impost establiments turístics 12.785,89 0,07% 

401 46100 URB.DIBA.Reforma condicionament i rehabilitació habitatges 12.000,00 0,07% 

304 46106 PCT.TRE.Diba.Finançament serveis locals d'ocupació 11.026,99 0,06% 

302 45080 GENCAT.Jutjat de Pau 10.000,00 0,06% 

201 46107 DIBA.PIP 10.000,00 0,06% 

100 32500 T10.Taxa expedició documents administratius 8.974,06 0,05% 

203 39901 Teatre.Convenis 8.727,00 0,05% 

201 34211 P04.PP.Escoleta de Teatre 8.530,00 0,05% 

403 54900 Plaques solars.Energia elèctrica.Generació 8.275,67 0,05% 

301 39211 Recàrrec constrenyiment 8.091,37 0,05% 

302 39902 Seguretat Social 8.085,02 0,05% 

203 46102 DIBA.Corpus 8.000,00 0,04% 

201 46104 DIBA.EME.Proves accés cicles formatius 8.000,00 0,04% 

402 39900 MED.Compensació recollida paper i cartró 7.489,18 0,04% 

102 32600 T09.Taxa retirada de vehicles via pública 7.015,58 0,04% 

301 52000 Ingressos patrimonials.Interessos dipòsits 6.870,96 0,04% 

302 59900 SEI.SEC.Parcel·la sobrera A.Clavé, 57.Venda directa 6.802,00 0,04% 

403 55000 Ingressos patrimonials.Zona blava 6.550,00 0,04% 

202 46102 DIBA.Sanitat ambiental 6.523,16 0,04% 

208 46103 DIBA.Polítiques cooperació al desenvolupament 6.398,71 0,04% 

303 46101 DIBA.Serv.Interns.Socientat Coneixement.Serv.Supramunicipals 6.322,25 0,04% 

205 46101 DIBA.Activitats esportives 6.132,00 0,03% 

206 46205 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.Conveni C-17 6.008,68 0,03% 

205 55000 Cànon.Instal·lacions esportives 6.000,00 0,03% 

201 46103 DIBA.Consell Infants 5.796,00 0,03% 

203 34900 P04.PP.Lloguer teatre municipal 5.641,61 0,03% 

301 55002 Ingressos patrim.Concessions adm.contrap.periòdica 5.550,46 0,03% 

206 34203 P04.PP.Taquillatge Cap d'Any 5.545,00 0,03% 

201 46101 DIBA.EME.ACADA 5.376,00 0,03% 
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304 46111 PCT.TRE.DIBA.Accions catàleg 5.220,60 0,03% 

401 55000 Cànon.Ocupació temporal i ús privatiu zona verda 5.000,00 0,03% 

301 46100 HIS.Deute.B.Sabadell Subsidiació tipus d'interés 4.652,04 0,03% 

202 46103 DIBA.Projecte Promoció de la Salut 4.500,00 0,03% 

201 34205 EME.P02.PP 4.268,25 0,02% 

201 55000 Cànon casals 4.255,65 0,02% 

203 46103 DIBA.Comunicació i nous públics Teatre de la Garriga 3.840,00 0,02% 

302 39900 Publicacions 3.532,16 0,02% 

304 46103 PCT.COI.Diba.Comerç 3.500,00 0,02% 

304 46104 PCT.COI.DIBA.Fires 3.000,00 0,02% 

201 46108 DIBA.Activitats culturals a les escoles 2.530,00 0,01% 

304 46102 PCT.COI.DIBA.Comerç Dinamització 2.500,00 0,01% 

202 46100 DIBA.Seguretat Alimentària 2.470,00 0,01% 

203 39900 Festa Major 2.422,00 0,01% 

205 46100 DIBA.XGL.Material esportiu 2.340,00 0,01% 

100 39900 Ingressos diversos 1.734,85 0,01% 

203 45001 GEN.Subvenció activitats complementàries programació Teatre 1.646,96 0,01% 

202 32901 T12.Taxa recollida animals abandonats 1.550,00 0,01% 

301 39200 HIS.Recàrrec per declaració extemporánea 1.477,63 0,01% 

402 45100 MED.Agència de residus de Catalunya 1.292,92 0,01% 

204 39900 Curs interpretació patrimoni.Inscripcions 1.280,00 0,01% 

204 46100 DIBA.Jornades modernistes 1.000,00 0,01% 

202 46101 DIBA.Animals de companyia i aus urbanes 1.000,00 0,01% 

203 47000 Activitats culturals.Patrocinis 1.000,00 0,01% 

304 46112 PCT.COI.Diba.Teixit productiu. Catàleg 957,00 0,01% 

205 34900 Pistes poliesportiu.Lloguer 950,68 0,01% 

206 46204 Ajuntament de Figaró-Montmany.Conveni C-17 791,82 0,00% 

207 34201 P04.PP.Cursos alfabetització 740,00 0,00% 

204 75080 Generalitat.Museïtzació camp aviació Rosanes 620,28 0,00% 

206 46206 Ajuntament de Tagamanent.Conveni projecte C-17 547,10 0,00% 

205 55001 Cànon.Can Queló 480,31 0,00% 

302 39190 G01.Sancions 460,00 0,00% 

203 55000 Cànon.Bar teatre municipal 387,20 0,00% 

208 45000 GENCAT.Institut Català de les Dones 372,00 0,00% 

206 34202 P04.PP.Activitats 315,00 0,00% 

206 34200 P04.PP.Cursos joventut i infants 275,00 0,00% 

403 34900 T01.PP.Plaques gual 240,00 0,00% 

201 34207 P02.00.Material alumnes 200,00 0,00% 

202 34200 P04.PP.Cursos sanitat manipuladors d'aliments 150,00 0,00% 

204 34900 PP.Altres preus públics 143,02 0,00% 

201 34206 EME.P04-PP-Lloguer aules 84,00 0,00% 
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203 39903 Venda CD Sardanes 72,72 0,00% 

203 39904 Venda CD. Corpus Imaginari 72,72 0,00% 

301 33901 T16.Publicitat directa bústies 60,10 0,00% 

206 39902 Alberguista.Carnet.Generalitat 35,23 0,00% 

   17.795.509,79 100,00% 

 
 
OA Mitjans de Comunicació 
 
Org. Eco. Descripció Drets reconeguts nets % 

200 46200 Ajuntament.Aportació 157.776,80 86,67 

200 59900 Prestació de serveis radiofònics 18.033,96 9,91 

200 32900 T14.Taxa publicitat.Ràdio Silenci 6.236,50 3,43 

   182.047,26 100,00 

 
 
1.5. Consideració fiscal de l’entitat a efectes de l’impost de societats i, en el seu cas, 
operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata 
 
En relació a les operacions subjectes a IVA, l’impost suportat per l’entitat comptable no té la 
consideració de deduïble. 
 
 
1.6. Estructura organitzativa bàsica en els seus nivells polític i administratiu: 
 
Annex 4. Cartipàs municipal  
 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2015, que estableix la delegació de 
competències entre els diferents regidors i regidores que formen part de l’equip de govern 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2015 de designació de membre de 
la Junta de Govern Local i delegació a la Junta de Govern Local d’atribucions d’Alcaldia. 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2015 que estableix la delegació de 
competències entre els diferents regidors i regidories que formen part de l’equip de govern. 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2015 de nomenament dels tinents 
d’alcalde. 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 19 de juny de 2015 de designació de les 
delegacions genèriques. 

 Acta de la sessió extraordinària del ple d’organització i funcionament de l’Ajuntament de 
data 29 de juny de 2015 

 Constitució dels grups municipal i designació dels portaveus pel ple de data 29 de juny de 
2015 

 Acord plenari de data 29 de juny de 2015 relatiu a la composició de la Comissió Especial 
de Comptes 
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 Acord plenari de data 29 de juny de 2015 relatiu a la creació de la junta de portaveus en 
funcions de comissió informativa única. 

 Acord plenari de data 29 de juny de 2015 relatiu al nomenament de representants de 
l’ajuntament a diferents òrgans col·legiats de constitució no obligatòria. 

 Acord plenari de data 29 de juny de 2015 relatiu a l’assignació de drets econòmics de 
l’alcaldia i les regidories per al mandat corporatiu municipal del període 2015-2019 

 Acord plenari de data 29 de juny de 2016 d’assignació aportacions econòmiques als grups 
polítics municipals per a la legislatura 2015-2019 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 28 d’agost de 2015  de renuncia a les retribucions 
que tenia assignades amb motiu de l’ostentació del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de 
la Garriga al ser nomenada vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona amb 
dedicació exclusiva amb efecte 15 de juliol de 2015. 

 Acord plenari de data 16 de desembre de 2015 relatiu al nomenament del nou regidor del 
grup municipal Solidaritat Catalana per la Independència. 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 31 de desembre de 2015 de modificació dels 
membres de la Junta de Govern Local. 

 Acord plenari de data 27 de gener de 2016 de renunci del regidor del grup municipal de 
Convergència i Unió (CiU), Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas i del regidor del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E), Sr. Israel Molinero i Blanco 

 Acord plenari de data 24 de febrer de 2016 de nomenament dels nous regidors, Sr. Jordi 
Calatrava Adell, del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), i la Sra. Maria Carme 
Pérez Farrerons del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E), com a representant del seu grup a diferents òrgans 
col·legiats de constitució no obligatòria així com comissions polítiques. 

 Acord plenari de data 24 de febrer de 2016 de presa de possessió i promesa del càrrec de 
regidor del Sr Jordi Calatrava Adell i la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons. 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 25 de febrer de 2016 de modificació de 
l’organització del govern municipal. 

 Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 30 de juny de 2016 relatiu a la distribució 
d’electes de l’oposició per l’assistència a la Junta de Govern Local. 

 
Amb data 23 de juny de 2009 l’Ajuntament de la Garriga va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (pàgines de la 62 a la 72), que el Ple en sessió plenària de data 22 d’abril 
de 2009 havia aprovat inicialment, el Reglament Orgànic de la Corporació. 
 
L’estructura organitzativa de l’entitat comptable és la següent: 
 
A. estructura política: 
 
L’estructura política, com conseqüència dels resultats de les eleccions tingudes el mes de maig de 
2015, i segons el vigent cartipàs municipal és la següent: 
 
Òrgans de Govern: 
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Alcaldessa-Presidenta:  
Meritxell Budó i Pla (CiU) 
 
Tinents d’Alcalde: 
1a Tinent d’Alcalde: Neus Marrodan Torrents (Acord) 
2n Tinent d’Alcalde: Joan Estaban Sanz (CiU) 
3r Tinent d’Alcalde: Jordi Calatrava Adell (CiU) 
 
Ple (format per l’Alcaldessa-Presidenta i regidors: nom i partit polític dels regidors): 
Meritxell Budó i Pla (CiU) 
Joan Esteban Sans (CiU) 
Jordi Calatrava Adell (CiU) 
Montserrat Llobet Llonch (CiU) 
Júlia Grau Gil (CiU) 
Jordi Pubill Sauquet (CiU) 
Meritxell Coma Vernet (CiU) 
Neus Marrodán Torrents (Acord+ERC) 
Albert Benzekry Arimón (Acord+ERC) 
Dolors Castellà Puig (Acord+ERC) 
Lluís Marco Sanclement (Acord+ERC) 
Clara Dachs Bernad (CUP) 
Roger Prims Vila (CUP) 
Àngel Guillen Deu (C’s) 
Àlex Valiente Almazán (PSC) 
Xavier Bernaldo i Cararach (SI) 
Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 
 
Junta de Govern Local (formada per l’Alcalde i fins a 5 regidors com a màxim): 

Meritxell Budó Pla 
Neus Marrodan Torrents 
Jordi Calatrava Adell 
Joan Esteban Sans 
Un regidor de l’oposició 
 
Regidors/es delegats/des: 
 
Alcaldia: Meritxell Budó Pla 
 
Regidoria de Seguretat Ciutadana i Governació: Meritxell Budó i Pla 
Regidoria de Serveis Interns (recursos humans, OAC, Arxiu i Consum): Montserrat Llobet Pla 
Cap de serveis de serveis interns: Marcel Solé Pareras 
Regidoria Societat del Coneixement: Neus Marrodán Torrents 
 
1a tinença d’alcaldia: Neus Marrodan Torrents 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Cap de serveis territorials: Jordi Carreras Arisa 
Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat: Neus Marrodan Torrents 
Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública: Joan Esteban Sans 
 
2a Tinença d’alcaldia: Joan Esteban Sans 
Àrea de Serveis a les Persones 
Cap de serveis: Núria Masó Anglada 
Regidoria d’Acció Social i Habitatge: Dolors Castellà Puig 
Regidoria d’Igualtat, Salut i Cooperació: Juliet Grau Gil 
Regidoria d’Esports: Joan Esteban Sans 
 
3a Tinença d’Alcaldia: Jordi Calatrava Adell 
Àrea d’Hisenda, Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Cap de servei: Isabel Mas Parés 
Regidoria d’Hisenda i Contractació: Jordi Calatrava Adell 
Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Treball: Jordi Pubill Sauquet 
Regidoria de Comerç i Emprenedoria: Lluis Marco Sanclement 
Regidoria de Turisme i Patrimoni: Albert Bezenkry Arimon 
 
4a tinença d’Alcaldia: Albert Benzekry Arimon 
Àrea d’Identitat 
Cap de serveis: - 
Regidoria de Cultura i Participació: Albert Benzekry Arimon 
Regidoria d’Ensenyament i Formació: Meritxell Coma Vernet 
Regidoria de Joventut: Jordi Pubill Sauquet 
Regidoria de Gent Gran: Juliet Grau Gil 
  
Junta de Portaveus 
Comissió especials de comptes 
Consells sectorials 
(Veure annex 4 de la memòria) 
 
Òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis: 
- Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació: 
 
 
B. Estructura organitzativa bàsica en el nivell administratiu:  
 
Annex 5. Organigrama aprovat pel Ple del dia 27 de febrer de 2007 
Annex 6. Plantilla municipal 
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A nivell administratiu, l’entitat comptable està organitzada en quatre grans àrees: Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Àrea d’Hisenda, Promoció i desenvolupament econòmic, àrea de serveis a les 
persones i l’Àrea d’identitat, i dins d’aquestes grans àrees, una sèrie d’àmbits. 
 
Per la seva part, els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria durant l’exercici 2016 
foren desenvolupats per: 
 

Llocs de treball Pertanyent a l’escala de funcionaris 
amb habilitació estatal 

No pertanyent a l’escala de 
funcionaris amb habilitació estatal 

Secretaria Joaquim Rosell López  

Intervenció Sònia López Martínez Fins el 19 de juliol de 2016 

Intervenció Isabel Mas Parés A partir del 20 de juliol de 2016 

Tresoreria  Beta Basset Fàbregas 

 
1.7. Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com 
personal laboral, distingint per categories i sexes 
 
Personal d’administració general: 
Subescala tècnica 
Subescala administrativa 
Subescala auxiliar 
Subescala subalterna 
Personal d’administració especial: 
Subescala tècnica 
Subescala serveis especials 
Policia local  
Personal d’oficis 
Personal tasques especials 
A l’Ajuntament de la Garriga han prestat els seus serveis, endemés de un càrrec electe en règim de 
dedicació exclusiva i dos en règim de dedicació parcial, una mitjana de  174 empleats, dels quals 
per categories  2 són directius, 0  eventuals, 64 funcionaris i 110 personal laboral contractat. 
 

Àrea funcional Personal funcionari Personal laboral 

101.GOV 0 1 

102.SEG 27 0 

103.FHE.HIS 1 0 

103.FHE.SEC 1 0 

201.ENS 1 0 

201.ENS.EMAD 0 17 

201.ENS.EME 0 8 

201.ENS.EMM 0 22 

201.ENS.GIR 0 2 

201.ENS.PIN 0 2 

201.ENS.PUI 0 2 

201.ENS.TAG 0 2 

202.SAL 0 1 

203.CUT 2 0 

203.CUT 0 2 
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203.CUT.TM 0 1 

204.PAI 0 1 

205.ESP 0 12 

206.DJP 0 5 

206.DJP.PAR 0 1 

207.ACP.ACS 0 6 

207.ACP.POI 0 1 

207.POS.UBASP 2 0 

301.HIS 5 0 

302.SEI 10 0 

302.SEI 0 2 

302.SEI.OAC 3 0 

302.SOC.TIC 0 2 

303.SOC.TIC 1 0 

304.PCT 0 1 

304.PCT.TRE 0 2 

304.PCT.TUR 0 1 

401.URB 4 0 

401.URB 0 2 

402.MED 1 0 

403.MED 0 1 

403.VPU 6 0 

403.VPU 0 2 

403.VPU.UOS. 0 11 

 64 110 

 
Per sexe, el nombre de dones ha estat de 75  i 99  d’homes 
 
A l’OA de Mitjans de Comunicació han prestat els seus serveis, una mitjana de 3 empleats, dels 
quals per categories  1 són directius, 0  eventuals, 0 funcionaris i 2 personal laboral contractat. 
 
Per sexe, el nombre de dones ha estat de 2 i 1 d’homes 
 
 
1.8. Entitats propietàries i percentatge de participació d’aquestes en el patrimoni de l’entitat 
comptable 
 
No se’n registren 
 
 
1.9. Característiques generals entitats del grup, multigrup i associades de les que formi part 
l’entitat comptable 
 
L’Ajuntament per a les activitats de gestió que realitza, tant administratives, de foment o prestació, 
com de contingut econòmic, ha creat un organisme autònom de mitjans de comunicació. 
 
Tanmateix, les entitats públiques participades per l’entitat comptable i la seva activitat són les 
següents: 
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a) Consorcis/organismes participats per l’entitat: 
 

Nom Activitat Representant 

Agrupació Defensa Forestal Montseny-Congost Defensa forestal Joan Esteban Sans (CiU) 

Associació Internacional de Ciutats Educadores Foment educació Meritxell Coma Vernet (CiU) 

Comissió de Democràcia Local i Participació (FMC) Entitat municipalista Albert Benzekry Arimon (Acord 
ERC-AM) 

Consorci Besòs-Tordera Gestió medi ambient Neus Marrodán Torrents (Acord 
ERC-AM) 

Consorci per a la Normalització Lingüística Defensa llengua catalana Albert Benzekry Arimon (Acord 
ERC-AM) 

Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental 

Gestió residus  Meritxell Budó i Pla (CiU) 

Consorci Localret Implementació TIC Neus Marrodán Torrents (Acord 
ERC-AM) 

Consorci per a la gestió de la Televisió digital 
pública de la demarcació de Granollers 

Televisió pública local Meritxell Budó i Pla (CiU) 

Consorci de Vil·les Termals de Catalunya Gestió viles termals Albert Benzekry Arimon (Acord 
ERC-AM9 i Jordi Pubill Sauquet 
(CiU) 

Parc Natural del Montseny Gestió medi ambient Neus Marrodán Torrents (Acord 
ERC-AM) 

Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat Foment sostenibilitat ciutats Neus Marrodán Torrents (acord 
ERC-AM) 

 
 
b) Les fundacions en les que l’entitat comptable forma part del seu patronat i la seva activitat són 
les següents: 
 

Nom Activitat Representant 

Fundació Maurí Defensa patrimoni cultural Albert Benzekry Arimon (Acord 
ERC-AM) 

Fundació Universitària Martí l’Humà Foment estudis superiors Meritxell Budó Pla (CiU) , Albert 
Benzekry Arimon (Acord ERC-
AM), Clara Dachs Bernad (CUP-
PA) i Àngel Guilen Deu (C’s) 

Patronat Fundació Fornells-Pla/Conxa Sisquella Defensa patrimoni cultural Meritxell Budó Pla (CiU), Albert 
Benzekry Arimon (Acord ERC-AM) 

Patronat Fundació Asil Hospital de la Garriga Gestió salut Meritxell Budó Pla (CiU) Juliet 
Grau Gil (CiU) 

 
 
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració 
 
Els serveis públics gestionats de forma indirecta, els convenis i altres formes de col·laboració, amb 
un import significatiu són els següents: 
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2.1. Detall dels serveis públics prestats en gestió indirecta: 
 
Serveis públics en gestió 
indirecta 

Forma de 
gestió 

Objecte Termini del 
contracte 

Màxim 
pròrrog
ues 

Pròrrogues 
acordades 

Béns objecte de 
reversió 

Casals infantils Concessió  Gestió casals 19/06/2015 1+1 19/06/2016 - 

Centre Visitants Concessió Gestió oficina turisme 01/03/2016 1+1   

Zona blava Concessió Gestió zones blaves 22/05/2016 1+1  Parquimetres 

Bar berenador els pinetons Concessió Esbarjo 25/01/2017 1+1  Instal·lacions i 
mobiliari 

Bar teatre municipal Concessió Lúdicocultural i esbarjo 04/08/2015 1+1 04/08/2016 Instal·lacions i 
mobiliari 

Escola Bressol Concessió Gestió escola bressol 29/07/2017 1+1+1+
1 

 Instal·lacions i 
mobiliari 

Piscines Can Noguera Concessió  Gestió piscines i tennis 01/06/2030 1+1  Instal·lacions i 
equipament, 
mobiliari 

Abastament aigua potable Concessió Gestió abastament 
aigua potable 

31/12/2020   Xarxa i 
instal·lacions 

Cementiri Concessió Gestió del cementiri 11/08/2040   Instal·lacions 

Neteja Via Pública Concessió 01/05/2018 4    

Recollida RSU concessió Recollida de brosses i 
trastos 

01/09/2019 1+1  Contenidors. 
Vehicles 

 
 
2.2. Incidències durant l'exercici: 
 
Contractes vençuts Renovacions/Pròrrogues Revisions de Preus Modificacions en les fórmules de 

retribució del contractista 

    

NO    

 
 
3. Bases de presentació dels comptes 
 
3.1. Imatge fidel 
 
a) Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no aplicats per 

interferir l’objectiu de la imatge fidel i, en el seu cas, incidència en els comptes anuals. No es 
dona cap de les circumstàncies referides anteriorment. 
 

b) Principis, criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per aconseguir 
l’objectiu d’imatge fidel i ubicació d’aquesta en la memòria. Els comptes anuals adjunts es 
presenten d’acord amb els principis i criteris comptables previstos en l’ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, de 
forma que expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, la situació 
financera i els resultats de l’entitat. 

 
3.2. Comparació de la informació 
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D’acord amb la disposició transitòria segona de l’ordre HAP/1781/2013, de 230 de setembre, per la 
que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, el present compte general no 
presenta informació comparativa respecte a l’exercici o exercicis anteriors. 
 
3.3. Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció 
d’errors. 
 
No s’han canviat els criteris de comptabilització. 
 
3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius 
 
No s’han produït canvis en les estimacions comptables que puguin considerar-se significatives. 
 
 
 
4. Normes de reconeixement i valoració 
 
Aquesta entitat comptable ha emprat, en la elaboració dels seus comptes anuals, les normes de 
reconeixement i valoració contingudes en l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
D’acord amb l’establert en dita ordre aquesta informació s’inclou en les notes de la memòria que 
corresponguin als elements patrimonials afectats. 
 
Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament els de cost d'adquisició 
pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les 
obligacions reconegudes fins a 31 de desembre; a les obres finalitzades s'han incorporat el cost de 
redacció de projecte i adreça d'obra, que en alguns casos s'havien satisfet com a una despesa 
ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers. 
 

L'Ajuntament disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els 
comptes de l'immobilitzat. 

 

No ha estat necessari dotar provisions de cap tipus en aquest exercici. 

 

El mètode seguit per dotar les provisions per insolvències és el procediment de dotació global. 

 
 
5. Immobilitzat material 
 
Si bé l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal 
de comptabilitat local, no proporciona un model de quadre-resum que permeti complimentar 
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totalment o parcialment la informació a incloure en aquest punt, ens remetem a la informació 
lliurada per aquesta Intervenció en data 4 d’abril de 2017 relativa al procediment de tancament de 
l’inventari de béns i drets i el corresponent enllaç amb el programari de comptabilitat a 31 de 
desembre de 2016 
 
Ajuntament  
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 7 de la memòria 
 
 
6. Patrimoni públic del sol 
 
Aquests béns constitueixen un patrimoni separat de la resta de béns municipals, i els ingressos 
obtinguts per l’alienació de terrenys o substitució de l’aprofitament corresponent a l’Administració 
pel seu equivalent en metàl·lic, es destinarà a la conservació i ampliació del mateix. 
 
El destí d’aquest patrimoni separat serà la construcció de vivendes subjectes a règims de protecció 
pública o altres usos d’interès social, d’acord amb el planejament urbanístic. 
 
Les característiques d’aquests béns són les següents: 
 

 Es tracta d’un patrimoni separat dins del Patrimoni de les Entitats Locals ja que es troben 
afectats a unes finalitats especials de caràcter essencialment urbanístic. 

 

 S’han d’incloure en l’Inventari de Béns de l’Entitat separats de la resta de béns. 
 

 Aquests béns s’han d’amortitzar i també si s’escau, dotar la corresponent provisió. 
 

 Són béns de caràcter patrimonial, no de Domini Públic, amb la característica que la seva 
alienació 

 

 No ha de disminuir el propi Patrimoni Municipal ja que s’han de destinar a la conservació i 
ampliació del Propi Patrimoni. 

 

 Els ingressos de la venda d’aquest tipus de Patrimoni tenen caràcter de recursos afectats, per 
això al final de l’exercici s’hauran de calcular les corresponents desviacions de finançament. 

 
Veure annex 7 de la memòria 
 
 
7. Inversions immobiliàries  
Veure annex 7 
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8. Immobilitzat intangible 
Veure annex 7 
 
 
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar 
 
A la vista que la ICAL no estableix un model de quadre resum que permeti complimentar totalment 
o parcialment la informació a subministrar en aquest aparta, es proposa el següent: 
 

Classe 
actiu 

Import reconeixement inicial Valoració Opció de compra 
(si/no) 

Acords significatius 
arrendament 
financer 

Natura dels actius que 
sorgeixen d’aquets 
contractes 

- - - - - - 

 
 
10. Actius financers 
 
1. Informació relacionada amb el balanç 
 
a) Estat resum de la conciliació entre la classificació d’actius financers del balanç i les categories 
que s’estableixen dels mateixos en la norma de reconeixement i valoració núm. 8 “actius financers”, 
d’acord amb la següent estructura: 
 

Categories AFLLT. 
Inversions 
patrimoni 

AFLLT. 
Valors 

representatius de 
deute 

AFLLT. 
Altres 

inversions 

AFCT. 
Inversions 

en patrimoni 

AFCT.  
Valors 

representatius de 
deute 

AFCT. 
Altres 

inversions 

 2015/2014 2015/2014 2015/2014 2015/2014 2015/2014 2015/2014 

 - - - - - - 

 
b) Reclassificació (correccions per deterioració del valors) 
 
Import reclassificat de cadascuna d’aquestes categories: 0,00 euros 
 
Classes 
d’actius 
financers 

Saldo inicial Disminució de valor per 
deterioració creditícia 

Reversió de la 
deteriorament creditícia en 

l’exercici 

Saldo final 

 - - - - 

 
 
2. Informació relacionada amb el compte del resultat economicopatrimonial 
 

a) Els resultats de l’exercici nets procedents de les distintes categories d’actius financers 
definides en la norma de reconeixement i valoració núm. 8 “actius financers, són els 
següents: 0,00 euros. 
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b) Els ingressos financers calculats per aplicació del mètode del tipus d’interès efectius són 
els següents: 0,00 euros. 
 

3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès 
 
a) Risc de tipus de canvi 
 
Les inversions financeres en moneda distinta de l’euro, agrupades per monedes, són les següents: 
 

Monedes Inversions en 
patrimoni 

Valors representatius 
del deute 

Altres inversions Total 

Total . . . . 

% inversions en 
moneda distinta de 
l’euro sobre 
inversions totals 

 
 
 
0,00% 

   

 
b) Risc de tipus d’interès 
 
La distribució entre actius a tipus d’interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals 
dels actius financers al cost amortitzat és el següent: 
 

Tipus d’interès actius 
financers 

A tipus interès fix A tipus interès variable Total 

Classes de valors 
representatius del deute 

- - - 

Altres actius financers - - - 

Total import - - - 

% d’actius financers a tipus 
d’interès fix o variables 
sobre el total 

 
 
0,00% 

  

 
4. Altre informació 
 
No es detalla cap altra informació de caràcter substantiu que afecti als actius financers. 
 
 
11. Passius financers 
 
 
1. Situació i moviments dels deutes 
 
a) Deutes a cost amortitzat 
No es registra cap informació 
 
b) Deutes a valor raonable 
No es registra cap informació 
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c) Resum per categories 
No es registra cap informació 
 
 
2. Línies de crèdit 
No es registra cap informació 
 
 
3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès 
 
a) Risc de tipus de canvi 
No es registra cap informació 
% deute en moneda distinta de l’euro sobre el deute total: 0,00% 
 
b) Risc de tipus d’interès 
No es registra cap informació 
% de passius financers a tipus d’interès fix o variable sobre el total 
 
 
4. Avals i altres garanties concedides 
 
a) Avals i altres garanties concedides. Avals concedits 
No es registra cap informació 
 
b) Avals executats 
No es registra cap informació 
 
c) Avals reintegrats 
No es registra cap informació 
 
 
5. Altra informació 
 

a) L’import dels deutes amb garantia real ascendeix a 517.331,64 euros. 
b) L’import dels deutes impagats durant l’exercici totalitat la quantitat de 0,00 euros. 
c) L’import d’altres situacions distintes de l’impagament que hagin atorgat el prestamista el 

dret a reclamar el pagament anticipat totalitat la quantitat de 0,00 euros. 
d) L’import dels derivats financers que al tancament de l’exercici són passius als que no 

s’aplica la comptabilitat de cobertures ascendeix a 0,00 euros. 
e) Altra informació de caràcter substantiu que afecti als passius financers: De les dades 

relatives de la memòria d’endeutament confegida pel Servei d’Assistència Econòmica de la 
Diputació de Barcelona, i pel que fa als interessos meritats i no vençuts surt un import de 
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8,55 euros i que per la seva quantia petita i aplicant el principi d’importància relativa no s’ha 
comptabilitzat. 

Veure annex 08 
 
 
 
12. Cobertures comptables 
 
 
1. Descripció detallada de l’instrument de cobertura, de la partida afectada i de la naturalesa dels 
riscos que han estat coberts: 
 

Tipus d’instrument Partida coberta Naturalesa dels riscos objecte de 
la cobertura 

- - - 

 
 
2. Justificació de que segueixen complint els requisits per aplicat la comptabilitat de cobertures: 
 

Tipus d’instrument Partida coberta Requisits aplicació 

- - - 

 
 
3. Valor comptable de l’instrument de cobertura a l’inici i al tancament de l’exercici: 
 

Tipus d’instrument Valor comptable a l’inici de l’exercici Valor comptable al tancament de 
l’exercici 

- - - 

 
 
4. Cobertures en les que les variacions en la partida coberta originades al risc cobert afecten al 
resultat d’exercicis posteriors: 
 

- Variacions de valor de l’instrument de cobertura que s’hagin reconegut durant l’exercici en 
el patrimoni net (part eficaç) i, en el seu cas, en el compte de resultat econòmic patrimonial 
(part ineficaç): 
 

Instrument cobertura Variació a P.N. Variació a CREP 

- - - 

 
 

- Import que s’hagi reduït del patrimoni net durant l’exercici, detallant si s’ha imputat al 
compte del resultat econòmic patrimonial o s’ha inclòs en el valor inicial de la partida 
coberta, indicant en el primer cas les partides en les que s’han registrat: 

 
Import reducció P.N. Imputació a CREP Inclusió en valor inicial partida 
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coberta 

- - - 

 
- Imports reconeguts en el patrimoni net que, al tancament de l’exercici, estiguin pendents de 

traspassar al compte del resultat economicopatrimonial o al valor inicial de la partida 
coberta i els exercicis en els quals s’espera realitzar l’esmentat traspàs: 
 
 

Import s reconeguts pendents de 
traspassar 

Exercicis traspàs 

- - 

 
 
5. Cobertures en les que les variacions en la partida coberta degudes al risc cobert afecten al 
resultat de l’exercici: 
 
S’informarà sobre l’import de les variacions de valor de l’instrument de cobertura i l’import de les 
variacions de valor de la partida coberta atribuïbles al risc cobert imputades al compte del resultat 
economicopatrimonial de l’exercici. 
 
 

Import variacions valor instrument 
cobertura 

Import variacions valor cobert 

- - 

 
 
6. Operacions per a les que s’ha interromput la comptabilitat de cobertures: 
 

Operació Causa interrupció 

- - 

 
 
 
12. Tresoreria i actius líquids equivalents 
 
S’informa de cadascuna de les caixes i comptes bancaris de l’entitat, totalitzant per cadascun dels 
comptes la informació més a baix detallada, pel que fa al saldo inicial, cobraments, pagaments i 
saldo final. 
 
 
Ajuntament 
 
Ordinal Descripció Compte Saldo inicial Cobraments Pagaments Existències 

010 Caixa Corporació Caixa Corporació 1.373,29 607.637,41 607.817,57 1.193,13 

202 BBVA ES4501826035545000001841 1.076.132,87 12.170.712,68 10.674.496,30 2.572.349,25 

206 BBVA-CX ES2101826035430204270403 336.547,31 2.466.963,65 2.361.896,70 441.614,26 

208 CaixaBank ES7621000126180200185089 547.327,02 684.516,89 434.140,34 797.703,57 
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212 Banco Sabadell ES0900810018910001265028 99.240,41 6.381.754,29 5.460.576,77 1.020.417,93 

213 Banco Santander ES4100495074952810010153 763,30  103.000,00 102.783,17 980,13 

221 Banco Sabadell ES2200810018940001397246 3.791,82 3.779,28 0,00 7.571,10 

223 Banco Popular ES3200751278160660000173 0,00 1.001.424,68 1.000.000,00 1.424,68 

224 Catalunya Banc ES7920130161390700511904 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 

225 Banco Sabadell ES8900810018940000290337 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 

226 Triodos Banc ES2614910001242065933620 1.001,52 0,00 0,00 1.001,52 

   3.274.177,54 24.499.788,88 21.849.710,85 4.844.255,57 

 
  
OA Mitjans de comunicació 
 
Ordinal Descripció Compte Saldo inicial Cobraments Pagaments Existències 

203 Banco Sabadell ES6400810018910001464149 87.185,18 185.440,69 189.049,10 83.576,77 

 
 
 
13. Actius construïts o adquirits per altres entitats i altres existències 
 
En el present epígraf, s’informarà a nivell de partida de balanç sobre: 
 

1. Circumstàncies que han motivat les correccions valoratives per deteriorament de les 
existències i, en el seu cas, la reversió de dites correccions, reconegudes en l’exercici, així 
com el seu import. 

2. Import dels costos capitalitzats en el seu cas durant l’exercici en les obres en curs o en 
altres existències de cicle de producció superior a l’any. 

3. Limitacions en la disponibilitat de les obres i altres existències per garanties, pignoracions, 
fiances i altres raons anàlogues, indicant les partides a que afecten, el seu import i 
projecció temporal. 

4. Qualssevol circumstàncies de caràcter substantiu que afecti a la titularitat, disponibilitat o 
valoració dels actius construïts o adquirits per altres entitats i resta d’existències. 

 
14. Moneda estrangera 
 

1. L’import global, a nivell de partida del balanç, dels elements d’actiu i passiu denominats en 
moneda estrangera ascendeix a 0,00 euros. 

2. L’import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici totalitza 0,00 
euros. 

 
 
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses 
 
1. Import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, l’import de les quals sigui 
significatiu, així com sobre el compliment o incompliment de les condicions imposades per la 
percepció i gaudi de les subvencions, el criteri d’imputació a resultats i els imports imputats. 
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2. Import i característiques de les transferències i subvencions concedides, l’import del qual sigui 
significatiu. 
 
3. Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afecti als ingressos o a les despeses de 
l’entitat. 
 
Veure annex 10 de la memòria. 
 
 
16. Provisions i contingències 
 
1. Per cada provisió reconeguda en el balanç, llevat les relatives a avals i altres garanties 
concedides 
 
a) Anàlisi del moviment de cada epígraf del balanç durant l’exercici: 
- 
b) L’augment durant l’exercici, en els saldos actualitzats al tipus de descompte per causa del pas 
del temps, així com l’efecte que ha pogut tenir qualsevol canvi en el tipus de descompte ascendeix 
a 0,00  euros. 
- 
c) La naturalesa de l’obligació assumida i calendari previst per fer front a l’obligació és el següent: 
 

Naturalesa obligació Calendari previst assumpció 

- - 

d) Les estimacions i procediment de càlcul aplicats  per a la valoració dels corresponents imports i 
les incerteses que poguessin aparèixer en dites estimacions són les següents: 
- 
Els ajustaments realitzats obeeixen als següents motius: 
- 
 
 
e) Els imports de qualsevol dret de reemborsament ascendeixen a 0,00 euros 
 
Les quantitats que s’han reconeguts en el balanç per aquests drets totalitzen  0,00 euros. 
 
 
2. Informació de cada tipus de passius contingent (llevat els relatius a avals i altres garanties 
concedides) 
 
a) Naturalesa 
b) Evolució previsible i factors dels que depèn: 
c) Motius pels que una provisió no s’ha pogut registrar en el balanç per no poder ser valorada de 

forma fiable 
 
3. Informació de  cada tipus d’actiu contingent 
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a) Naturalesa 
b) Evolució previsible, així com els factors del que depèn 
 
Veure annex 11 
 
 
17. Informació sobre medi ambient 
 
1. Obligacions reconegudes en l’exercici amb càrrec a cada grup de programa de la política de 
despesa 17 “Medi Ambient”. 
 
Ajuntament 

Codi Descripció Import 

170 Administració general del medi ambient 78.644,92 € 

171 Parcs i jardins 319.138,80 € 

172 Protecció i millora del medi ambient 61.421,74 € 

 Total 459.205,46 € 

 
2. Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin als tributs propis 
 

Ordenança fiscal Tribut Descripció del benefici fiscal 

- - - 

 
OA Mitjans de Comunicació 
No se’n registren 
 
 
18. Actius en estat de venda 
 
Tenen la consideració de significatius els següents actius en estat de venda: 
 

Núm. Descripció detallada Import 

- - - 

 
No se’n registren 
 
 
19. Presentació per activitats del compte de resultat econòmic patrimonial 
 
Ajuntament (um: €) 
 

Codi grup 
programes 

Descripció grup 
programes 

Exercici 2016 
Pressupostaris 

Exercici 2016 
No 
pressupostaris 

Total Exercici 2015. 
Pressupostaris 

Exercici 2015. 
No 
pressupostaris 

Total 

000 Amortització 
immobilitzat 

0,00 1.925.308,33 1.925.308,33 0,00 2.731.008,93 2.731.008,93 
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001 Pèrdues 
procedents 
d’actius no 
corrents 

0,00 86.162,19 86.162,19 0,00 420.758,12 420.758,12 

002 Pèrdues per 
deteriorament 

0,00 1.878.482,08 1.878.482,08 0,00 1.591.713,24 1.591.713,24 

003 Altres despeses 0,00 177.267,99 177.267,99 0,00 71.872,09 71.8752,09 

011 Deute públic 1.749,05 0,00 1.749,05 14.247,44 0,0 14.247,44 

130 Administració 
general de la 
Seguretat i 
protecció civil 

29.222,48 0,00 29.222,48 25.814,75 0,00 25.814,75 

132 Seguretat i ordre 
públic 

1.177.474,58 0,00 1.177.4754,58 1.231.543,48 0,00 1.231.543,48 

133 Ordenació del 
trànsit i de 
l’estacionament 

27.638,62 0,00 27.638,62 0,00 0,00 0,00 

134 Mobilitat urbana 10.378,52 0,00 10.378,52 0,00 0,00 0,00 

135 Protecció civil 63.106,11 0,00 63.106,11 28.804,52 0,00 28.804,52 

136 Servei de 
prevenció i 
extinció 
d’incendis 

8.884,13 0,00 8.884,13 0,00 0,00 0,00 

150 Administració 
general 
d’habitatge i 
urbanisme 

27.833,61 0,00 27.833,61 22.230,53 0,00 22.230,53 

151 Urbanisme 242.558,97 0,00 242.558,97 220.702,28 0,00 220.702,28 

152 Habitatge 47.380,01 0,00 47.380,01 6.924,83 0,00 6.924,83 

153 Vies públiques 840.340,25 0,00 840.340,25 1.113.811,10 0,00 1.113.811,10 

160 Clavegueram 79.111,79 0,00 79.111,79 0,00 0,00 0,00 

161 Proveïment 
domiciliari d’aigua 

0,00 0,00 0,00 50.607,26 0,00 50.607,26 

162 Recollida, gestió i 
tractament de 
residus 

1.308.732,70 0,00 1.308.732,70 1.027.726,25 0,00 1.027.726,25 

163 Neteja viària 464.250,76 0,00 464.250,76 449.026,44 0,00 449.026,44 

164 Cementiri i 
serveis funeraris 

0,00 0,00 0,00 7.177,77 0,00 7.177,77 

165 Enllumenat públic 474.979,22 0,00 474.979,22 319.530,02 0,00 319.530,02 

170 Administració 
general del medi 
ambient 

78.644,92 0,00 78.644,92 82.388,75 0,00 82.388,75 

171 Parcs i jardins 264.912,65 0,00 264.912,65 198.938,27 0,00 198.938,27 

172 Protecció i millora 
del medi ambient 

57.597,99 0,00 57.597,99 56.477,56 0,00 56.477,56 

231 Assistència social 
primària 

743.623,60 0,00 743.623,60 684.478,56 0,00 684.478,56 

241 Foment de 
l’ocupació 

378.005,49 0,00 378.005,49 400.118,11 0,00 400.118,11 

311 Protecció de la 
salubritat pública 

132.642,12 0,00 132.642,12 67.598,00 0,00 67.598,00 

320 Administració 
general 
d’educació 

276.1 
36,16 

0,00 276.136,16 489.533,72 0,00 489.533,72 

321 Creació de 
centres educació 
preescolar i 
primària 

83.209,12 0,00 83.209,12 563.618,08 0,00 563.618,08 

323 Funcionament de 
centres 
d’ensenyaments 

1.571.132,18 0,00 1.571.132,18 0,00 0,00 0,00 
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preescolar i 
primària 

326 Serveis 
complementaris 
d’educació 

214.206,61 0,00 214.206,61 1.145.712,53 0,00 1.1145.712,53 

330 Administració 
general de cultura  

180.050,54 0,00 180.050,54 156.512,60 0,00 156.512,60 

332 Biblioteques i 
arxius 

171.909,35 0,00 171.909,35 133.158,54 0,00 133.158,54 

333 Equipaments 
culturals i museus 

109.768,76 0,00 109.768,76 106.741,22 0,00 106.741,22 

334 Promoció cultural 8.159,43 0,00 8.159,43 9.745,33 0,00 9.745,33 

336 Protecció i gestió 
del patrimoni 
històric-artístic 

92.063,51 0,00 92.063,51 83.570,01 0,00 83.570,01 

337 Instal·lacions 
d’ocupació del 
temps lliure 

131.869,26 0,00 131.869,26 190.019,18 0,00 190.019,18 

338 Festes populars 268.006,82 0,00 268.006,82 169.965,12 0,00 169.965,12 

340 Administració 
general d’esports 

420.255,66 0,00 420.255,66 416.798,86 0,00 416.798,86 

341 Promoció i foment 
de l’esport 

42.029,87 0,00 42.029,87 48.184,98 0,00 48.184,98 

342 Instal·lacions 
esportives 

1.035,00 0,00 1.035,00 1.883,53 0,00 1.883,53 

410 Administració 
general 
d’agricultura, 
ramaderia i pesca 

9.000,00 0,00 9.000,00 8.524,00 0,00 8.524,00 

425 Energia 671,55 0,00 671,55 0,00 0,00 0,00 

430 Administració 
general de 
comerç, turisme i 
pimes 

78.630,41 0,00 78.630,41 88.105,26 0,00 88.105,26 

431 Comerç 115.889,70 0,00 115.889,70 71.376,39 0,00 71.376,39 

432 Informació i 
promoció turística 

35.948,70 0,00 35.948,70 0,00 0,00 0,00 

433 Desenvolupament 
empresarial 

17.599,23 0,00 17.599,23 0,00 0,00 0,00 

439 Altres actuacions 
sectorials 

3.725,00 0,00 3.725,00 0,00 0,00 0,00 

491 Societat de la 
informació 

349.205,69 0,00 349.205,69 215.450,45 0,00 215.450,45 

912 Òrgans de govern 261.554,41 0,00 261.554,41 249.483,07 0,00 249.483,07 

920 Administració 
general 

2.133.362,00 0,00 2.133.362,00 1.579.344,03 0,00 1.579.344,03 

922 Coordinació i 
organització 
institucional 

10.054,75 0,00 10.054,75 4.241,04 0,00 4.241,04 

924 Participació 
ciutadana 

83.032,58 0,00 83.032,58 68.284,88 0,00 68.284,88 

925 Atenció a la 
ciutadania 

112.376,99 0,00 112.376,99 96.101,75 0,00 96.101,75 

926 Comunicacions 
internes 

268.65,01 0,00 268.635,01 351.751,73 0,00 351.751,73 

929 Imprevistos i 
funcions no 
classificades 

1.090,15 0,00 1.090,15 1.000,00 0,00 1.000,00 

931 Política 
econòmica i fiscal 

256.507,27 0,00 256.507,27 274.369,50 0,00 274.369,50 

932 Gestió del 
sistema tributari 

166.444,07 0,00 166.444,07 107.025,29 0,00 107.025,29 
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934 Gestió del deute i 
de la tresoreria 

49.923,95 0,00 49.923,95 0,00 0,00 0,00 

Totals  13.982.551,30 4.067.220,59 18.049.771,89 12.638.647,01 4.815.352,38 17.453.999,39 

 
Ingressos Exercici 2016 Exercici 2015 

Ingressos de gestió ordinària 17.426.708,44 16.070.335,11 

Ingressos financers 52.070,20 148.988,48 

Altres ingressos 1.841.439,51 1.348.257,06 

Totals 19.320.218,15 17.567.580,65 

 
 
OA Mitjans de comunicació (um: €) 
 

Codi grup 
programes 

Descripció 
grup 
programes 

Exercici 2016. 
Pressupostaris 

Exercici 2016. 
No 
pressupostaris 

Total Exercici 2015. 
Pressupostaris 

Exercici 2015. 
No 
pressupostaris 

Total 

000 Amortització 
immobilitzat 

0,00 1.477,90 1.477,90 0,00 1.656,30 1.656,30 

002 Pèrdues per 
deteriorament 

0,00 0,00 0,00 0,00 24,27 24,27 

491 Societat de la 
Informació 

47.080,74 0,00 47.080,74 0,00 0,00 0,00 

920 Administració 
general 

122.330,29 0,00 122.330,29 150.214,82 0,00 0,00 

Totals  169.411,03 1.477,90 170.888,93 150.214,82 1.680,57 151.895,39 

 
Ingressos Exercici 2016 Exercici 2015 

Ingressos de gestió ordinària 182.047,26 159.794,21 

Ingressos financers 0,00 0,00 

Altres ingressos 24,27 32,42 

Totals 182.071,53 159.826,63 

 
 
20. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics 
 
1. Operacions derivades de la gestió 
2. ens públics, comptes corrents en efectiu 
3.a) Desenvolupament de la gestió. Resum 
3.b) Drets anul·lats 
3.c) Drets cancel·lats 
3.d) Devolucions d’ingressos 
 
Ajuntament  
OA Mitjans de Comunicació 
No es registra cap moviment en aquest apartat de la memòria 
 
 
21. Operacions no pressupostàries de tresoreria 
 
1. Estat de deutors no pressupostaris (um: euros) 
2. Estat de creditors no pressupostaris 
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3. Estat de partides pendents d’aplicació 
a) cobraments pendents d’aplicacions 

b) Pagaments pendents d’aplicació 
 
Veure annex 12 de la memòria 
 
 
22. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació 
 
Ajuntament de la Garriga 
 
Tipus contracte Procediment 

obert. Diversos 
criteris 

Procediment 
obert únic 

Procediment 
obert total 

Procediment 
negociat sense 

publicitat 

Total 

Obres 307.182,99 € 133.200,00 € 440.382,99 € 0,00 € 440.382,99 € 

Subministraments 91.986,34 € 48.004,86 € 139.991,20 € 31.300,36 € 171.291,56 € 

Patrimonials 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gestió serveis 
públics 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 

Serveis 2.686.197,53 € 0,00 € 2.686.197,53 € 31.072,80 € 2.717.270,33 € 

Concessió obra 
pública 

0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

Col·laboració 
sector públic 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Caràcter 
administraciu 
especial 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
OA Mitjans de Comunicació de la Garriga 
 
Tipus contracte Procediment 

obert. Diversos 
criteris 

Procediment 
obert únic 

Procediment 
obert total 

Procediment 
negociat sense 

publicitat 

Total 

Obres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subministraments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonials 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gestió serveis 
públics 

0,00 €     

Serveis 41.826,30 € 0,00 € 41.826,30 € 0,00 41.826,30 € 

Concessió obra 
pública 

0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

Col·laboració 
sector públic 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Caràcter 
administraciu 
especial 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Veure annex 13 de la memòria 
 
 
23. Valors rebuts en dipòsit 
 
Ajuntament 
OA Mitjans de comunicació 
Veure annex 14 de la memòria 
 
 
24. Informació pressupostària 
 
La informació a subministrar tracta dels aspectes que es detallen i es presenta al mateix nivell de 
desagregació que en l’estat de liquidació del pressupost. 
 
Es recull en aquest punt informació relativa a l’exercici corrent, tant de despesa com d’ingrés, 
informació d’exercicis tancats, així com informació sobre operacions realitzades amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs. 
 
Tanmateix, també s’inclou informació sobre els projectes de despesa i les despeses de 
finançament afectat i el romanent de tresoreria. 
 
24.1. Pressupost exercici corrent 
 
24.1.1. a) Modificació de crèdits 
Ajuntament  
OA Mitjans de comunicació 
Veure annex 15 de la memòria 
 
24.1.1. b) Romanents de crèdit 
Ajuntament 
OA Mitjans de comunicació  
Veure annex 16 de la memòria 
 
24.1.1. c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 
Ajuntament  
OA Mitjans de comunicació  
Veure annex 17 de la memòria 
 
24.1.2. a) Procés de gestió 
 
24.1.2.a.1. Drets anul·lats 
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Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 18 de la memòria 
 
24.1.2.a.2. Drets cancel·lats 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 19 de la memòria 
 
24.1.2.a.3. Recaptació neta 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 20 de la memòria 
 
24.1.2.b) Devolucions d’ingressos 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 21 de la memòria 
 
24.1.2.c) Compromisos d’ingressos 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 22 de la memòria 
 
24.2. Pressupost exercicis tancats 
 
24.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 
Ajuntament  
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 23 de la memòria 
 
 
24.2.2. Pressupost d’ingressos 
 
24.2.2.1. Drets a cobrar de pressupostos tancats 
 
24.2.2.1. a) Drets pendents de cobrament totals 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 24 de la memòria 
 
24.2.2.1. b) Drets anul·lats 
Ajuntament  
OA Mitjans de Comunicació 
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Veure annex 25 de la memòria 
 
24.2.2.1. c) Drets cancel·lats 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 26 de la memòria 
 
24.2.3. Variació de resultats de pressupostos d’exercicis tancats 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 27 de la memòria 
 
 
24.3. Pressupost d’exercicis posteriors 
 
24.3.1. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 28 de la memòria 
 
24.3.2. Compromisos d’ingressos amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 29 de la memòria 
 
24.4. Execució de projectes de despesa 
 
24.4.1. Resum d’execució 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 30 de la memòria 
 
24.4.2. Anualitats pendents 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 31 de la memòria 
 
24.5. Despeses amb finançament afectat.  
Desviacions de finançament per agent finançador 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 32 de la memòria 
 
24.6. Romanent de tresoreria 
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La informació sobre el càlcul i presentació del romanent de tresoreria, si bé ha variat en algun 
terme, posició dels pagaments i cobraments pendents d’aplicació, es regula específicament en el 
present apartat. 
 
Així, la vigent instrucció preveu, en relació a la presentació i càlcul del romanent de tresoreria: 
 
“S’inclourà informació sobre el romanent de tresoreria amb el detall que contempla el quadre 
adjunt. Tanmateix, s’inclourà informació detallada dels saldos de dubtós cobrament que 
comprendrà el mètode d’estimació i els criteris establerts per l’entitat per la determinació de la seva 
quantia, així com els imports obtinguts per aplicació dels esmentats criteris. 
 
El romanent de tresoreria s’obté com suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, 
deduint les obligacions pendents de pagament i agregant les partides pendents d’aplicació, de 
conformitat amb els criteris següents: 
 

 La seva quantificació s’efectuarà prenent en consideració el saldo a fi d’exercici dels 
comptes que intervenen en el seu càlcul. 
 

 Els fons líquids a fi d’exercici estan constituïts pels saldo disponibles en caixes d’efectiu i 
comptes bancaris, llevat d’aquells que s’hagin dotat amb imputació al pressupost, així com 
per aquelles inversions financeres, de caràcter no pressupostari, que reuneixen el suficient 
grau de liquiditat en que s’hagin materialitzat excedents temporals de tresoreria. A aquests 
efectes, no es tindran en compte els saldo dels subcomptes 5740 “Caixa. Pagaments a 
justificar” i 5750 “Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar”, ni la part del saldo 
del compte 577 “Actius líquids equivalents a l’efectiu” que tinguin tractament pressupostari. 

 
1. En els drets pendents de cobrament es distingirà: 
 

a) L’import dels drets pendents de cobrament del pressupost corrent. Aquest import s’obté del 
saldo del compte 430 “Deutors per drets reconeguts. Pressupost d’ingressos corrent”, 
essent aquest l’agregació dels saldos corresponents a les seves divisionàries. 
 

b) L’import dels drets pendents de cobrament de pressupostos tancats. Aquest import s’obté 
del saldo del compte 431 “Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d’ingressos 
tancats”, essent aquest l’agregació dels saldos corresponents a les seves divisionàries. 
 

c) L’import dels drets pendents de cobrament corresponents a comptes de deutors que, 
d’acord amb la normativa vigent, no són pressupostaris i tampoc ho seran en el moment 
del seu venciment. Aquest import s’obté per agregació dels següents: 
 

- La part del saldo dels comptes 257 “Fiances constituïdes a llarg termini amb 
entitats del grup, multigrup i associades” i 270 “fiances constituïdes a llarg termini”, 
que correspon a aquelles fiances que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 
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- La part del saldo dels comptes 258 “dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del 

grup multigrup i associades” i 275 “dipòsits constituïts a llarg termini”, que 
correspon a aquells dipòsits que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 
 

- L’import corresponent als deutes de tercers com a conseqüència de la repercussió 
de l’IVA. Aquest import ve donat pel saldo del compte 440 “Deutors per IVA 
repercutit” 
 

- L’import dels crèdits a favor de l’entitat com conseqüència dels ingressos efectuats 
amb les entitats encarregades de la gestió de cobrament. Dit import ve donat pel 
saldo del compte 442 “Deutors per servei de recaptació”, essent aquest l’agregació 
dels saldos corresponents a les seves divisionàries. 
 

- L’import corresponent al resta de deutors no pressupostaris que continuaran essent 
no pressupostaris al seu venciment. Dit import ve donat pel saldo del compte 449 
“Altres deutors no pressupostaris” 
 

- En el cas que es gestionen, liquidin i recaptin recursos per compte d’altres ens 
públics, l’import dels crèdits a favor del subjecte comptable que existeixen, 
generalment com conseqüència dels lliuraments a compte realitzats. Aquest import 
s’obté generalment dels saldos deutors del compte 456 “Ens públics, c/c efectiu” 
 

- L’import corresponent als saldos dels comptes del subgrup 47 “administracions 
públiques” que posin de manifest la situació deutora de les mateixes, és a dir, els 
saldo dels comptes 470 “Hisenda pública, deutora per diversos conceptes” i 471 
“Organismes de previsió social, deutors”. 
 

- Quan el subjecte comptable realitzi operacions subjectes a l’IVA i existeixen 
quantitats pendents de liquidar, també s’haurà de considerar el saldo del compte 
472 “Hisenda pública, IVA suportat”. 
 

- La part del saldo dels comptes 537 “Fiances constituïdes a curt termini amb entitats 
del grup, multigrup i associades” i 565 “Fiances constituïdes a curt termini” que 
correspongui aquelles fiances que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 
 

- La part del saldo dels comptes 538 “Dipòsits constituïts a curt termini en entitats del 
grup, multigrup i associades” i 566 “Dipòsits constituïts a curt termini” que 
correspongui a aquells dipòsits que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 
 

- Els saldos deutors del compte 550 “Comptes corrents no bancàries” 
2. En les obligacions pendents de pagament es distingirà: 
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a) L’import de les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent. Aquest import s’obté 
del saldo del compte 400 “Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses 
corrent”, essent aquest l’agregació dels saldos corresponents a les seves divisionàries. 
 

b) L’import de les obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats. Aquest import 
s’obté del saldo del compte 401 “Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de 
despeses tancats”, essent aquest l’agregació dels saldo corresponents a les seves 
divisionàries. 
 

c) L’import de les obligacions pendents de pagament corresponents a comptes de creditors que, 
d’acord amb la normativa vigent, no són pressupostaris i tampoc ho seran en el moment  del 
seu venciment. Aquest import s’obté per agregació dels següents: 
 
- La part del saldo dels comptes 165 “Fiances rebudes a llarg termini d’entitats del grup, 

multigrup i associades” i 180 “Fiances rebudes a llarg termini”, que correspongui a aquelles 
fiances que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 

- La part del saldo dels comptes 166 “Dipòsits rebuts a llarg termini d’entitats del grup, 
multigrup i associades” i 185 “Dipòsits rebuts a llarg termini”, que correspongui a aquelles 
dipòsits que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 

- L’import pendent de pagament als creditors com conseqüència de l’IVA suportat que té la 
condició de deduïble. Aquest import ve donat pel saldo del compte 410  “Creditors per IVA 
suportat” 

- En el cas que es presti el servei de recaptació a altres ens públics, l’import dels dèbits que 
l’entitat tingui amb aquests per la recaptació efectuada. Dit import s’obté del saldo que 
presenti el compte 414 “Ens públics creditors per recaptació de recursos” 

- L’import corresponent a la resta de creditors no pressupostaris que continuaran essent no 
pressupostaris al seu venciment. Dit import e donat pel saldo del compte 419 “altres 
creditors no pressupostaris” 

- En el cas que es gestionin, liquidin i recaptin recursos per compte d’altres ens públics, 
l’import dels dèbits a càrrec del subjecte comptable que existeixen com conseqüència dels 
recursos recaptats. Dit import s’obté del saldo del compte 453 “ens públics per ingressos 
pendents de liquidar”. Tanmateix, s’haurà d’incloure l’import dels dèbits de l’entitat com 
conseqüència dels lliuraments a compte efectuats als ens titulars dels recursos. Dit import 
ve donat pels saldos creditors del compte 456 “ens públics, c/c efectiu”. 

- Si al finalitza l’exercici existissin cobraments pendents d’aplicació definitiva relatius als 
recursos d’altres ens públics, s’haurà d’augmentar l’import dels dèbits a càrrec del subjecte 
comptable en la quantia dels esmentats cobraments, calculant-se aquesta com la part del 
saldo del compte 554 “cobraments pendents d’aplicació” correspongui als esmentats 
recursos. 

- L’import corresponent als saldos dels comptes del subgrup 47 “administracions públiques” 
que posin de manifest la situació creditora de les mateixes, es a dir, els saldos dels 
comptes 475 “hisenda pública, creditora per diversos conceptes” i 476 “organismes de 
previsió social, creditors”. 
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- Quan el subjecte comptable realitzi operacions subjectes a l’IVA i existeixin quantitats 
pendents de liquidar, també s’haurà d’incloure el saldo del compte 477 “hisenda pública. 
IVA repercutit” 

- L’import dels deutes contrets per l’entitat per cobrir desfasaments temporals de tresoreria. 
Dit import ve donat pel saldo dels comptes 502 “emprèstits i altres emissions anàlogues per 
operacions de tresoreria” i 521 “deutes per operacions de tresoreria”. 

- La part del saldo dels comptes 515 “fiances rebudes a curt termini d’entitats del grup, 
multigrup i associades” i 560 “fiances rebudes a curt termini”, que correspongui a aquelles 
fiances que s’hagin tractat de forma no pressupostària. 

- La part del saldo del compte 516 “dipòsits rebuts a curt termini d’entitats del grup, multigrup 
i associades” i 561 “dipòsits rebuts a curt termini”, que correspon a aquelles dipòsits que 
s’hagin tractat de forma no pressupostària. 

- Els saldos creditors del compte 550 “comptes corrents no bancaris” 
 
3. En les partides pendents d’aplicació es distingiran: 
 

a) Les quantitats cobrades pendents d’aplicació definitiva recollides en els comptes 554 
“cobraments pendents d’aplicació” i 559 “altres partides pendents d’aplicació”. S’exceptuen 
aquells cobraments pendents d’aplicació definitiva relatius a recursos d’altres ens públics, 
que s’inclouran com obligacions pendents de pagament. 

b) Les quantitats pagades pendents d’aplicació definitiva en les que s’inclouen, endemés de 
les recollides en el compte 555 “pagaments pendents d’aplicació”, els pagaments realitzats 
amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pendents de reposició, recollits en el subcompte 
5581 “provisions de fons per bestretes de caixa fixa pendents de justificació”. Tanmateix, 
s’inclourà el saldo del subcompte 5585 “lliurament per la reposició de bestretes de caixa 
fixa pendents de pagament”. 

 
4. El romanent de tresoreria disponible pel finançament de despeses generals es determina 
minorant el romanent de tresoreria en l’import dels drets pendents de  cobrament, que, a fi 
d’exercici, es considerin de difícil o impossible recaptació i en l’excés de finançament afectat 
produït. 
 
5. L’import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació (saldos de dubtós 
cobrament) ve donat per la part del saldo dels subcomptes que es relacionen, que correspongui a 
drets de cobrament que s’hagin considerat per al càlcul del romanent de tresoreria total: 
 

a) 2961 Deteriorament de valor de fiances constituïdes a llarg termini en entitats del grup, 
multigrup i associades. 

b) 2961 Deteriorament de valor de dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del grup, 
multigrup i associades. 

c) 2981 Deteriorament de valor de fiances constituïdes a llarg termini 
d) 2982 Deteriorament de valors de dipòsits constituïts a llarg termini 
e) 4900 Deteriorament de valor de crèdits. Operacions de gestió 
f) 4901 Deteriorament de valor de crèdits. Altres comptes a cobrar 
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g) 4902 Deteriorament de valor de crèdits. Inversions financeres en entitats del grup, 
multigrup i associades 

h) 4903 Deteriorament de valor de crèdits. Altres inversions financera 
i) 5961 Deteriorament de valor de fiances constituïdes a curt termini en entitats del grup, 

multigrup i associades 
j) 5981 Deteriorament de valor de fiances constituïdes a llarg termini 
k) 5982 Deteriorament de valor de dipòsits constituïts a llarg termini. 

 
Per determinar l’import dels saldos de dubtós cobrament s’haurà de tenir en compte l’antiguitat dels 
deutes, l’import dels mateixos, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges de 
recaptació tant en període voluntari com en via executiva i els demés criteris de valoració que de 
forma ponderada s’estableixin per l’entitat local. 
 
6. L’excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions de finançament 
positives acumulades a fi d’exercici. Aquestes desviacions es calculen en la forma establerta en la 
regla 29.5 de la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 33 de la memòria 
 
 
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 
 
 
1. Indicadors financers i patrimonials 
 
a. Liquiditat immediata. Determina el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris 

que es puguin atendre amb la liquidat immediata disponible. (Fons líquids/passiu corrent) Fons 
líquids: efectius i altres actius líquids equivalents. 
 

b. Liquidat a curt termini. Reflecteix la capacitat que té l’entitat  per atendre a curt termini les 
seves obligacions pendents de pagament. (Fons líquids + drets pendents de cobrament 
/passius corrent) 
 

c. Liquidat general. Reflexa en quina mesura tots els elements patrimonials que componen l’actiu 
cobreixen el passiu corrent. (Actiu corrent/passius corrent) 
 

d. Endeutament per habitant. En les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest 
índex distribueix el deute total de l’entitat entre el nombre d’habitants del municipi. (Passiu 
corrent + passius no corrent/ nombre d’habitants) 
 



 
 

 
MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL 2016 

Pàgina  42- 49 

e. Endeutament: representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) 
respecte al patrimoni net més el passiu total de l’entitat. ((Passiu corrent + passiu no 
corrent)/(passiu corrent + passiu no corrent  + patrimoni net)) 
 

f. Relació d’endeutament: representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. 
(Passiu corrent/passiu no corrent) 
 

g. Cash-flow: aquesta ràtio determina en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa 
cobreixen el passiu de l’entitat. ((passiu no corrent/fluxos nets de gestió)+(passiu corrent/fluxos 
nets de gestió)). Fluxos nets de gestió: l’import dels fluxos nets d’executiu per activitats de 
gestió de l’estat de fluxos d’efectiu. 
 

h. Període mitjà de pagament a creditors comercials. Reflexa el nombre de dies que per terme 
mitjà tarda l’entitat en pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l’execució 
dels capítols 2 i 6 del pressupost. Aquest indicador s’obtindrà aplicant les regles establertes per 
calcular el període mitjà de pagament a efectes del subministrament d’informació sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es calcularà un únic indicador 
referit a tot l’exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul. 
 

i. Període mitjà de cobrament. Aquest indicador ens mostra el nombre de dies que per terme 
mitjà tarda l’entitat en cobrar els seus ingressos. És a dir, en recaptar el seus drets reconeguts 
derivats de l’execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d’aquest última capítol els ingressos que 
deriven d’operacions financeres. En conseqüència, per la elaboració d’aquest indicadors, del 
capítol 5 es consideraran els ingressos dels articles 54 i 55 i el concepte 599, segons 
codificació de la classificació econòmica dels ingressos del pressupost inclosa en l’annex IV de 
l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals. Cada entitat comptable haurà de calcular el període mitjà de cobrament 
respecte dels recursos dels que en sigui titular, llevat quan l’entitat sigui titular de recursos 
gestionats per altre ens públic i l’entitat sigui titular de recursos gestionats per altre ens públics i 
no disposi d’informació sobre la totalitat de les operacions realitzades per l’ens gestor. En 
aquest cas, l’indicador a elaborar per l’entitat titular es referirà exclusivament als recursos no 
gestionats per altre ens públics i l’ens gestor, endemés de l’indicador referit als recursos que 
gestiona per compte d’altres ens públics. 
 

j. Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial. Per la elaboració de les següents ràtios es 
tindran en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat 
econòmic patrimonial de l’entitat. 
 
ING.TRIB: Ingressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR.: transferències i subvencions rebudes 
V.I.PS: Vendes i prestació de serveis 
D.PER. Despeses de personal 
TRANSFC: transferències i subvencions concedides. 
APROV: Aprovisionaments 
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1. Estructura dels ingressos 
 
Ingressos de gestió ordinària (IGOR): 
ING:TRB/IGOR 
TRANSFR/IGOR 
VIPS/IGOR 
Resta IGOR/IGOR 
 

2. Estructura de les despeses 
 
Despeses de gestió ordinària (DGOR) 
DPER /DGOR 
TRANSFC/DGOR 
APROV/DGOR 
Resta DGOR/DGOR 
 

 
3. Cobertura de les despeses corrent: posa de manifest la relació existent en les 

despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa. (Despeses de 
gestió ordinària/Ingressos de gestió ordinària) 

 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 34 de la memòria 
 
2. Indicadors pressupostaris 
 
a. Del pressupost de despesa corrent 

 
1. Execució del pressupost de despeses: Reflexa la proporció dels crèdits aprovats en 

l’exercici que han donat lloc a reconeixement d’obligacions pressupostàries. 
(Obligacions reconegudes netes/crèdits definitius) 
 

2. Realització de pagaments: Reflexa la proporció d’obligacions reconegudes en l’exercici 
el pagament de les quals ja s’ha realitzat el finalitzar el mateix respecte al total 
d’obligacions reconegudes. (Pagaments realitzats/obligacions reconegudes netes) 
 

3. Despesa per habitant: Per les entitats territorials i els seus organismes autònoms, 
aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada en l’exercici 
entre els habitants de l’entitat. (Obligacions reconegudes netes/nombre d’habitants) 
 

4. Inversió per habitant. Per les entitats territorials i els seus organismes autònoms, 
aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de 
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capital realitzat en l’exercici entre el nombre d’habitants de la entitat (Obligacions 
reconegudes netes (capítols 6 i 7)/nombre d’habitants 
 

5. Esforç inversor: mostra la proporció que representen les operacions de capital 
realitzades en l’exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries 
realitzades en el mateix. (Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7)/total 
obligacions reconegudes netes), 
 

b. Del pressupost d’ingressos corrents 
 

1. Execució del pressupost d’ingressos: reflexa la proporció que sobre els ingressos 
pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris netes, això és, els drets 
reconeguts nets. (Drets reconeguts nets/previsions definitives) 
 

2. Realització de cobraments: Reflexa la proporció que suposa els cobraments obtinguts 
en l’exercici sobre els drets reconeguts nets. (Recaptació neta/drets reconeguts nets) 
 

3. Autonomia. Mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats 
en l’exercici, excepte els derivats de subvencions i de passius financers, en relació 
amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix. (Drets reconeguts 
nets (capítols 1 a 3, 5, 6, 8 + transferències rebudes)/total drets reconeguts nets. 
 

4. Autonomia fiscal. Reflexa la proporció que representen els ingressos pressupostaris de 
naturalesa tributària realitzats en l’exercici en relació amb la totalitat dels ingressos 
pressupostaris realitzats en el mateix. (Drets reconeguts nets (d’ingressos de 
naturalesa tributària)/ total drets reconeguts nets. 
 

5. Superàvit o dèficit per habitant en les entitats territorials i els seus organismes 
autònoms. (resultat pressupostari ajustat/nombre d’habitants). 
 

c. De pressupostos tancats 
 

1. Realització de pagaments. Posa de manifest la proporció de pagaments que s’han 
efectuat en l’exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja 
tancats. (Pagaments/Saldo inicial d’obligacions (+/- modificacions i anul·lacions). 
 

2. Realització de cobraments. Posa de manifest la proporció de cobraments que s’han 
efectuat en l’exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja 
tancats. (Cobraments/saldo inicial de drets (+/- modificacions i anul·lacions) 

 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 35 de la memòria 
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26. Informació sobre el cost de les activitats 
 
Per l’emplenament dels següents quadres que a continuació s’inclouen es tindrà en compte el 
previst a la norma f) d’elaboració de la memòria, que estableix que per la confecció de la informació 
a que es refereixen els punts 26 i 27 de la memòria es tindran en compte els criteris establerts en 
els documents “principis generals sobre comptabilitat analítica de les administracions públiques 
(IGAE 2004) i “els indicadors de gestió en l’àmbit del sector públic (IGAE 2007(), publicats en el 
portal de l’administració pressupostària en internet (www.pap.minhpa.gob.es, apartat Intervenció 
general de l’administració de l’Estat, així com en la resolució de 28 de juliol de 2011 de la 
Intervenció general de l’administració de l’Estat, per la que es regulen els criteris per la elaboració 
de la informació sobre els costos d’activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels 
comptes anuals del pla general de comptabilitat pública.  
 
La informació continguda en aquest punt de la memòria atenent a la disposició tercera de l’ordre 
MPA /1781/2013, no és obligatòria fins als comptes anuals de 2017. 
 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
No es registra cap moviment 
 
 
27. Indicadors de gestió 
 
La informació continguda en aquest punt de la memòria atenent a la disposició tercera de l’ordre 
MPA /1781/2013, no és obligatòria fins als comptes anuals de 2017. 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
No es registra cap informació 
 
 
28. Fets posteriors al tancament 
 
 
28.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
Segons el que disposa l’article 176 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, en base al principi pressupostari 
d’especialitat temporal, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses, només es poden contraure 
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es facin a l’any natural del mateix exercici pressupostari. 
 
L’article 60.2 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat 

http://www.pap.minhpa.gob.es/
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en aquell a què corresponien; s’atribuirà al Ple de la Corporació aquest reconeixement mitjançant 
l’assignació puntual i específica d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost vigent. 
 
D’aquesta manera, excepcionalment s’imputaran al pressupost en vigor, obligacions corresponents 
a exercicis anteriors, després de reconèixer-les i l’adopció del corresponent acord d’habilitació pel 
Ple. S’admet el sistema de reconeixement d’obligacions durant l’exercici pressupostari, tot i que 
aquestes obligacions provinguin de qualsevol altre exercici. 
 
Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses corresponents a les factures   
realitzades en exercicis anteriors, d’acord amb el que estableix l’article 60.2 del reial decret 
500/1990, i es procedeix a la seva aplicació en el pressupost vigent . 
 
A la data d’emissió d’aquest informe consta un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
Ajuntament 
OA Mitjans de Comunicació 
Veure annex 38 de la memòria 
 
 
28.2. Notes de reparament/objecció emeses per la Intervenció municipal 
 
Si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o 
amb la forma dels actes, documents o expedient examinats, formularà les seves objeccions per 
escrits abans de l’adopció de l’acord o resolució. 
 
 
Legislació aplicable 
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. (articles 216 a 218) 
 
Article 216. Efectes dels reparaments 
 
1. Quan la disconformitat es refereixi al reconeixement o liquidació de drets a favor de les entitats 

locals o dels seus organismes autònoms, l’oposició es formalitzarà en nota de reparaments 
que, en cap cas, suspendrà la tramitació de l’expedient. 

 
2. Si el reparament afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació 

de pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquells sigui resolt en els 
següents casos: 

 
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat 
b) Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que donaren origen a les ordres de 

pagament. 
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c) En els casos d’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials. 
d) Quan el reparament derivi de comprovacions materials d’obres, subministres, 

adquisicions i serveis. 
 
Art. 217 Discrepàncies 
 
1. Quan l’òrgan a que afecti el reparament no estigui d’acord amb aquest, correspondrà a la 
presidència de la entitat local resoldre la discrepància, essent la seva resolució executiva. Aquesta 
facultat no serà delegable en cap cas. 
 
2. No obstant el disposat a l’apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies 
quan els reparaments: 
 

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit 
b) Es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la seva 
competència. 

 
Art. 218. Informes sobre resolució de discrepàncies 
 
L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades per la Presidència de 
l’entitat local contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d’ingressos. 
 
 
28.3. Gestió del patrimoni. Amortitzacions errònies 
 
Informe de l’Àrea de Secretaria, de data 10 de març de 2017 
 

Bé núm. 49. Edifici C. De Sant Francesc, 14-30 
 
Es va detectar que l’amortització d’aquest bé s’ha fet en 2 anys en lloc dels 50 que li 
correspon, al estar codificat com 110.101. Edificis.  
 
La Diputació de Barcelona opina que es deixi aquest bé tal com està tota vegades que 
l’import no és rellevant.  
 
L’import total de les inversions és de 68.656,84 euros i van des del 31/10/2000 al 
31/12/2009. Per tant, a l’any 2010 aquestes inversions resten totalment amortitzades. 

 
 
Informe de l’Àrea de Secretaria, de data 21 de març de 2017 
 
 Bé núm. 2400. Vil·la romana de Can Terrés 
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Els béns del patrimoni hitoricoartística al qual pertany la Vil·la romana de can Terrés, per la 
seva especialitat, valor incalculable, via útil il·limitada i no pèrdua de valor, no amortitzen. 
 
Abans de la nova ICAL tampoc amortitzaven les millors sobre aquests béns,, ja que tenien 
les mateixes característiques dels béns sobre els quals es realitzaven. 
 
Amb la nova Instrucció de Comptabilitat, primer exercici d’aplicació 2015, ‘obra la 
possibilitat que les millores realitzades sobre béns del patrimoni historicoartística amortitzin, 
si perden valor i s’han de dur a terme periòdicament, però anualment perquè sinó seria 
manteniment. 
 
Acollint-nos a aquesta característica les millores realitzades sobre aquest bé ja van 
amortització al 2’15, però al no existir la possibilitat operativa de recuperar l’amortització 
d’exercicis anterirs, des de la seva alta, del 2000 al 2003, no es va regularitzar aquesta. 
 
Al 2016 ja existeix aquesta possibilitat pel que, a més de contemplar l’amortització del 
2016, s’ha regularitat la part no amortitzades d’aquestes millores de de la seva data d’alta, 
del 2000 al 2003 fins a l’exercici 2015. 

 
  
Veure annex 39 
 
 
 
29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió duta el dia 19 d’octubre de 2015 va aprovar 
l’adjudicació del contracte menor per a la realització d’un estudi per determinar els ajustaments 
comptables a realitzar amb data 1 de gener de 2015 a la comptabilitat de ‘ajuntament de la Garriga 
i del seu Organisme autònom de Mitjans de Comunicació. A favor de la societat mercantil Gabinet 
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. 
 
En data 22 de desembre de 2015 l’empresa adjudicatària d’aquest contracte menor va emetre el 
corresponent informe resum dels treballs encarregats els quals van ser revisats i tinguts en compte 
pel Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona.  
 
 
30. Relació de punts de la memòria que manquen de contingut 
 
Cal detallar aquelles notes de la memòria en que la informació sol·licitada no sigui significativa i 
que par aquest motiu, no han estat complimentades. 
 

 Punt 1. L’organització i activitat. 1.2 Norma de creació de l’entitat 
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 Punt 1. L’organització i activitat. 1.8 Entitats propietàries i percentatge de participació 
d’aquestes en el patrimoni de l’entitat 

 Punt 10. Actius financers 

 Punt 11. Passius financers 

 Punt 12. Cobertures comptables 

 Punt 13. Actius construïts o adquirits per altres entitats i altres existències 

 Punt 14. Moneda estrangera 

 Punt 16. Provisions i contingències 

 Punt 20. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics 

 Punt 26. Informació sobre el cost de les activitats 

 Punt 27. Indicadors de gestió 
 
 
La Garriga, 22 de maig de 2017 
 
 
L’Alcaldessa-Presidenta 
 
 
 
Meritxell Budó Pla 
 
 
 
 
Diligència. La sotassignant, com a interventora de l’Ajuntament de la Garriga, faig constar la 
concordança de la informació comptable d’aquesta memòria amb la base de dades de la 
comptabilitat municipal. 
 
La Garriga, 22 de maig de 2017 
 
 
La Interventora, 
 
 
 
 
 
Isabel Mas Parés 
 
 
 


