
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  

Data: 6 d’agost de 2021 

Hora d’inici: 13,20 h  

Hora d’acabament: 13,35 h 

Assistents:  

Sr. Gerard Parcerisas Valls, Alcalde-President, que actua com a president de la Comissió Especial 
de Comptes. 

Sra. Gemma Fabrés Casals, regidora en representació del grup municipal  ERC-AM 

Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, regidora en representació del grup municipal  ERC-AM 

Sra. Àngels Lorés Otzet, regidora en representació del grup municipal de Junts per Hostalets 

Sra. Carmen Zaragoza Otón, regidora en representació del grup municipal Sumem-CP 

Sr. Jaume Trias Cambra, regidor en representació del grup municipal Sumem-CP 

Es troben assistits per la secretària-interventora de la Corporació, M. Alba Arrufat Vilaginés 

1.- INFORMAR EL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A  L’EXERCICI 2019  

La sessió s’inicia i els assistents poden examinar els comptes anuals, els justificants i l’informe 
d’intervenció. 

Els comptes i la documentació complementària han estat a disposició dels membres de la comissió 
amb antelació suficient a data d'avui, segons consta a l’expedient. 

El compte general de l’exercici de 2019 que correspon a l’Ajuntament i a l’empresa municipal 
Hoserpi S.L., ha estat elaborat d’acord amb la normativa següent: 

- Articles 22.2 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL). 
- Articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
- Article 119.3 de la Llei 47/2003, General Pressupostària. 
- Regles 44 i següents de l’Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova la Instrucció 
del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
- Reial Decret 500/1990 
- Art. 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP) 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 



 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat Financera. 
- El Reglament  de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1463/2007, de 
2 de novembre. 
- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
- Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes 
- Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, que publica 
l’acord plenari de 26 de novembre de 2015, pel qual s’aprova la Instrucció que regula la rendició 
telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format de la mateixa, a partir de la 
corresponent a l’exercici 2015. 
 
El compte general de l’exercici 2019, tant el de l’Ajuntament com el de l’empresa municipal Hoserpi 
S.L. d’acord amb el que estableix l’article 209 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 i la tercera part de l'Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local, disposa que el Compte General estarà integrat per:  
 
Contingut: 
 

a) Els comptes anuals de la pròpia entitat 
b) Els comptes anuals dels OOAA 
c) Els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l’Entitat, 

segons el Pla General de Comptabilitat. 
d) Els comptes anuals de les Entitats Públiques Empresarials. 
e) Els comptes anuals dels consorcis adscrits, d’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Documentació annexa: 
 

f) Els comptes anuals de les societats mercantils en el capital social de les quals tingui 
participació ciutadana. 

g) Els comptes anuals d’aquelles unitats dependents de l’entitat local incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
Sostenibilitat Financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades en el Compte 
General. 

h) Els estats integrats i consolidats dels comptes que hagi determinat el Ple de la Corporació. 
i) Els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit 

superior acompanyaran, a més, al Compte General: 
1. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics 
2. Memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats amb 

indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos. 
 
Cal tenir en compte l’informe de la interventora relatiu al compte general corresponent a l’exercici 
2019. 

Pel que respecta a la tramitació de l’aprovació del compte general, s’ha de subjectar als tràmits 
següents, segons estableix l’article 212 de la Llei reguladora de les hisendes locals i regles 49 i 
següents de la HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s'aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local i assenyala el següent: 



 
Responsable: President de l’Entitat, Directors dels OOAA i de les EEPPEE, Presidents del Consell 
d’Administració de les societats mercantils dependents. 
 
Objecte: Subministrar informació veraç i que els comptes anuals reflecteixin  la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost 
de l’entitat. 
 
Termini: Abans del 15 de maig de l’exercici immediatament posterior al que correspongui i 
degudament autoritzades. 
 
Aprovació: Abans de l’1 de juny, se sotmetran a informe de la Comissió Especial de Comptes. El 
Compte General i l’Informe de la Comissió s’exposaran al públic per un període de quinze dies, 
durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o 
observacions. Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per la mateixa quantes 
comprovacions estimi necessàries, emetrà nou informe. 
Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i objeccions 
formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, pugui ser 
aprovat abans del dia 1 d’octubre. L’acord d’aprovació s’adoptarà per majoria simple dels 
membres presents. Un cop aprovat es rendirà al Tribunal de Comptes a través de la Sindicatura 
de Comptes per a la seva fiscalització abans del 15 d’octubre. El Compte General es remetrà 
telemàticament . 
 
La Regla 102.4 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat Local, disposa que l’aprovació del Compte General és un acte 
essencial per a la seva fiscalització per òrgans de control extern, que no requereix la conformitat 
amb les actuacions reflectides  en el Compte ni genera responsabilitat per raó de les mateixes. 
Afegeix la Regla 50 que la responsabilitat de subministrar informació veraç en que es concreta la 
rendició de comptes és independent de la responsabilitat en la que puguin incórrer aquells que 
van adoptar les resolucions o realitzar els actes reflectits en els esmentats comptes. 

- Anàlisi patrimonial: el balanç de situació de l’Ajuntament  en tancar l’exercici dóna un actiu de 
27.844.279,98€ i un passiu de 27.844.279,98€ . 

- Anàlisi financera: el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant del tancament de 
l’exercici de l’Ajuntament és de 3.125.759,99€ i l’estalvi net s’ha situat en 399.917,25€. 

- Anàlisi econòmica: el superàvit estructural en operacions corrents és de 456.166,49€ i el resultat 
pressupostari ajustat és de 70.012,23€ dades de l’Ajuntament. 

- El pressupost general liquidat de l’exercici 2019 s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i es determina una capacitat de finançament per import de 356.681,00€, per 
l'Ajuntament i consolidat és de 407.586,00€. 

-  Anàlisi patrimonial: el balanç de situació de l’empresa municipal Hoserpi S.L. en tancar l’exercici 
dóna un actiu de 3.044.368,87€ i un passiu de 3.044.368,87€. 

- Anàlisi econòmica: el compte de pèrdues i guanys de l’exercici de l’empresa municipal Hoserpi 
S.L. dóna un resultat positiu de 22.455,70€ 

Es sotmet a votació l’informe sobre el compte general 2019. 

 



 
VOTACIÓ: 

- Sis vots a favor: Gerard Parcerisas Valls, Gemma Fabrés Casals i Iolanda Gallardo Magdaleno 
grup municipal ERC-AM, Àngels Lorés Otzet grup municipal Junts per Hostalets, Carme Zaragoza 
Otón grup municipal Sumem-CP, Jaume Trias Cambra grup municipal Sumem-CP. 

L’informe s’emet en sentit favorable amb el vot de la majoria absoluta legal de vots de la Comissió, 
sens perjudici del tràmit d’exposició pública que preveu l’article 212 del citat text legal i, posterior 
elevació al Ple municipal per a llur aprovació. 

Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde que actua com a president dóna per finalitzada la 
sessió, de la qual, n’estenc aquesta acta, que signo amb el seu vist i plau. 

       Vist i plau  

       El president, 

        

 

        

 

       Gerard Parcerisas Valls 

 


