
ACTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Sant Vicenç dels Horts, 11 de maig de 2018

A les 09:00:00  hores es reuneix a la sala de sessions de la Casa de la Vila,  
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en el termes legalment previstos i en 
primera convocatòria, i per tractar els punts a incloure en la Comissió Especial 
de Comptes, els membres que a continuació es relacionen, sota la presidència 
de  la  senyora  Maria  Teresa  Aymerich  Boltà,  actuant  com  a  secretària 
accidental la senyora Cristina Gelabert Oriol. 

Assistents:

MANUEL ORTEGA GONZALEZ
LLORENÇ PERARNAU COSTA
JORDI GIL DORADO
MIGUEL COMINO HARO
CARLOS GOMEZ ALVAREZ
SANTOS MATEO FRANCO
SUSANA MARTIN HERNANDEZ
CRISTINA GELABERT ORIOL
MANUEL MORAL FLORES

No han assistit:

GEORGINA GONZALEZ GARCIA

S’inicia la sessió per tal de tractar els assumptes que integren l’ordre del dia de 
la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, dels quals tots els membres 
tenen la documentació corresponent i que es relacionen tot seguit:

1. - ECONOMIA

1.1. - Informar favorablement del Compte General de l'exercici 2017

Expedient  número: G0262016000160 Pressupost  Municipal  per  a  l'exercici 
2017. 
Tràmit  relacionat: Informar  favorablement  el  Compte  General  de  l’exercici 
2017.

El  Compte  General  de  l’exercici  2017,  que  correspon  al  pressupost  de  la 
corporació, ha estat confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.



- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local.
-  Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura 
dels pressupostos dels ens locals.
-  Ordre  HAP/419/2014,  de  14  de  març,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre 
EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s’aprova  l’estructura  dels 
pressupostos de las entitats locals
- LO 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
la seva modificació continguda en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
- Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 
del  registre  comptable  de factures  en  el  sector  públics,  desenvolupada per 
l'Ordre  HAP/492/2014  de  27  de  març,  que  regula  els  requisits  funcionals  i 
tècnics del registre comptable de factures.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

D’acord amb aquesta nova normativa, el Compte General de la corporació està 
format per:

1.- Documents bàsics:
1.1.- Estats i comptes anuals

- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost
-  Estat  demostratiu  dels  drets  a  cobrar  i  les  obligacions  a  pagar 
corresponents a pressupostos tancats
- Memòria

1.2.- Annexos als estats i comptes anuals
- Estat del deute
- Balanç de comprovació
- Estat de tresoreria

2.- Documentació complementària
2.1.- Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos

- Estats de despeses i ingressos inicialment aprovats
- Relació de modificacions de crèdits de despeses i de les previsions 
d’ingressos inicialment aprovats
-  Relació  de  les rectificacions i  anul•lacions i  drets  i  obligacions dels 
pressupostos tancats
- Actes d’arqueig d’existències en caixa al final de l’exercici i conciliació 
de xifres en el cas de discrepàncies amb els saldos comptables
- Relacions nominals de deutors i creditors.



D’acord amb el que disposa l’article 212 del RD-L 2/2004, de 5 de març, pel  
qual  s’aprova el  Text  Refós de la Llei  39/1988,  reguladora de les hisendes 
locals, es proposa:

Primer.- Informar  favorablement  el  Compte  General  del  municipi  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts  de  l’exercici  2017,  integrat  pels  estats  i  documents 
comptables de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb NIF: P-0826300-F.

Segon.- Publicar  aquest  acord  en  el  BOP  i  en  el  tauler  d’anuncis  de  la 
corporació, on restarà exposat al públic durant un termini de 15 dies, a fi que 
durant  aquest  temps  i  8  dies  més  es  puguin  presentar  per  escrit  les 
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes 
per la pròpia Comissió Especial de Comptes.

Tercer.- Requerir  als  grups  municipals  d’aquest  Ajuntament  que  justifiquin, 
davant aquesta Comissió Especial de Comptes i d’acord amb l’article 89.2 del 
ROM, el destí de les aportacions pel funcionament de grups rebudes durant 
l’exercici  2017,  adjuntant  una  relació  detallada  de  les  despeses  anuals 
agrupades per conceptes per tal de donar compliment al que disposa l’article 
15 de la LTAIPBG.

Quart.- Aprovar el model de declaració responsable (annex I) com el document 
que dóna compliment a l’article 89.2 del nostre Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) i al que disposa l’article 14 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, 
seguint alhora les recomanacions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública (Criteri 1/2018 aprovat pel ple GAIP 23/02/2018).
 

L’interventor  adverteix  que  la  funció  de  la  reunió  d’avui  es  informar  dels 
comptes general,  per  tal  de  sotmetre’ls  a  la  propera sessió  del  ple  que se 
celebri.

També destaca que a la proposta d’acord es requereix als grups municipals 
perquè presentin una relació de les despeses.

La Secretària  aclareix  que la  declaració  responsable i  el  que s’ha demanat 
s’ajusta a la resolució de la GAIP. 

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr Llorenç Perarnau Costa, considera 
que caldria demanar còpia de les factures i el regidor no adscrit, Sr. Santos 
Mateo Franco, mostra el seu acord.

L’Alcaldessa insisteix en que el que es demana s’ajusta a les exigències de la  
llei i cas que tots els grups estiguin interessats en que a la relació s’afegeixi  
còpia de totes les factures se’n pot parlar.



El regidor del grup municipal C’s, Sr. Carlos Gómez Alvarez, manifesta que n’hi 
ha prou en fer constar a la relació el número de la factura i que cas la relació  
sigui errònia, serà un problema del grup que incorre en falsedat.

La presidenta posa a votació aquest punt i la Comissió Especial de Comptes 
per 2 abstencions del grup municipal del PSC-PC i del regidor no adscrit, i 5 
vots a favor dels grups municipals JuntsxSVH-ERC-AM, PDeCAT, ICV-EUiA-E, 
C’s i la regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta d’acord transcrita a tots 
els efectes legals. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 
10:45 hores.

La secretària accidental
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