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Joaquim Rosell i López, Secretari (ef) de l’Ajuntament de la Garriga
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2018 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
IDENTIFICACIÓ
16. Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici econòmic del 2017
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 7 de maig de 2018 l’Alcaldia-Presidència va resoldre iniciar la tramitació
administrativa del compte general i sol·licitar a la Intervenció la confecció del compte general i
l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.
Segon. En data 17 de maig de 2018 la Intervenció municipal va emetre informe favorable relatiu
al Compte general de la corporació i del seu Organisme autònom de Mitjans de Comunicació
corresponent a l’exercici de 2017, les principals conclusions del qual són les següents:
Ajuntament


L’Entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no
corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un
estalvi de 6.992.617,47 euros ((Patrimoni net + passiu no corrent) – Actiu no corrent)
(Fons de maniobra).



L’Entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 6.342.297,84 euros. La gestió de la tresoreria presenta un
superàvit anual de 2.315.124,86 euros.



La gestió pressupostària de l’Entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
3.076.138,16 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 75,74% i
d’ingressos del 93,00 %.

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació

²2W5V0C1Q3S520U0O11Z0»
²2W5V0C1Q3S520U0O11Z0»
2W5V0C1Q3S520U0O11Z0

Procediment 1640 Compte general del pressupost general
Expedient núm. 3605/2018

Document 72915/2018

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

OA Mitjans de Comunicació


L’Organisme Autònom presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius
no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un
estalvi de 151.831,24 euros ((Patrimoni net + passiu no corrent) – Actiu no corrent)
(Fons de maniobra).



L’Organisme autònom presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 153.491,39 euros. La gestió de la tresoreria
presenta un dèficit anual de 40.256,05 euros.



La gestió pressupostària de l’Organisme autònom mostra un resultat pressupostari
ajustat de 25.068,15 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 87,75% i
d’ingressos del 98,86 %.

Aplicació de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i suficiència financera


En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de
l’Ens local i de l’Organisme autònom, a nivell de grup, s’han complert els objectius de
retornar dins el compliment de la regla de a despesa i es continuen complint els nivells
d’estabilitat i de deute públic, presenten: una capacitat de finançament d’1.426.158,00
euros, compleixen la regla de la despesa per 667.181,00 euros, una ràtio de deute viu
del 15,83% i un període mitjà de pagament global a proveïdors del darrer trimestre de
2017 de -5,89 dies.



Tal com es va informar a l’expedient de liquidació corresponent a l’exercici econòmic
del 2017, s’ha fet el seguiment en el compliment del Pla Econòmic Financer vigent.



En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de
comptabilitat.



En conseqüència, la Intervenció informa favorablement l’elaboració del Compte
General de l’exercici 2017.

Tercer. En data 22 de maig de 2018 l’Alcaldia-Presidència va convocar la Comissió Especial
de Comptes.
Quart. En data 6 de juny de 2018 es va reunir la Comissió Especial de Comptes i va dictaminar
favorablement sotmetre al Ple de la Corporació l’aprovació del Compte general.
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Cinquè. En data 13 de juliol de 2018 la Secretaria municipal va certificar que el Compte
General es va exposar al públic durant el termini de quinze dies i vuit dies més al BOP de
Barcelona i al tauler d’anuncis i edictes i que durant el termini d’exposició pública no s’han
presentat objeccions o reclamacions.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el Compte general d’aquesta Corporació
i del seu Organisme Públic.
El Compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de
l’actual exercici.
Els estats i compte anual de l’exercici pressupostari 2017 s’ha sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 6 de juny de
2018. Exposat el Compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 11 de juny de 2018 (CVE-2018023473), pel període reglamentari, no s’hi ha formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la instrucció de comptabilitat
per a l’administració local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut, l’Alcaldia-Presidència
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats
pels següents documents comptables:
Ajuntament de la Garriga


Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu i un passiu de 51.295.832,85 euros,
respectivament, i un fons de maniobra de 6.992.617,47 euros.



Compte de resultat econòmic patrimonial. El qual en tancar l’exercici presenta un resultat
net de l’exercici de 791.247,42 euros.
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Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
d’1.644.504,08 euros, unes obligacions pendents de pagament de 682.307,84 euros i un
resultat pressupostari ajustat de 3.076.138,16 euros.



Estat de canvis del patrimoni net. Mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 44.854.407,06 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni
net de 46.744.458,25 euros.
Estat de fluxos d’efectiu. El qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 4.844.255,57 euros i s’arriba
a unes existències finals de 7.159.380,43 euros.





La memòria. Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç,
en el compte de resultat econòmicopatrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació


Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu i un passiu de 185.059,16 euros,
respectivament, i un fons de maniobra de 151.831,24 euros.



Compte de resultat econòmic patrimonial. El qual en tancar l’exercici presenta un resultat
net de l’exercici de 22.988,99 euros.



Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
29.230,40 euros, unes obligacions pendents de pagament de 70,00 euros i un resultat
pressupostaria ajustat de 25.068,15 euros.



Estat de canvis del patrimoni net. Mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 153.088,26 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 176.077,25 euros.



Estat de fluxos d’efectiu. El qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 83.576,77 euros i s’arriba a
unes existències finals de 43.320,72 euros.



La memòria. Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç,
en el compte de resultat econòmicopatrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:


Les actes d’arqueigs de les existències en caixa a fi d’exercici de l’Ajuntament i de
l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació;
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Les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, a fi
d’exercici, agrupats per nom o raó social de l’entitat financera, adjuntant el corresponent
estat de conciliació, autoritzat per la Intervenció, com a òrgan que té atribuïda la funció de
comptabilitat.



Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Tercer. Retre els esmentats comptes de la Corporació i de l’OA de Mitjans de Comunicació,
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord
amb el que determinen els articles esmentats en la part expositiva.
El Ple de l’Ajuntament per 11 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM), 4 abstencions (2
C.U.P-PA, 1 C’s i 1 ICV-EUiA-EICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (PSC-CP) dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari (e.f.)
Joaquím Rosell López
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Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
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