PROVIDÈNCIA DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS
Una vegada finalitzat l'exercici pressupostari de 2019, cal procedir a l'elaboració del
Compte General de l'Entitat Local, la dels Organismes Autònoms, la de les societats
mercantils de capital íntegrament local, així com la de les Entitats Públiques
Empresarials.
El Compte General posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i contindrà el conjunt de la documentació bàsica,
complementària i annexos que la conformen. S’incorpora dintre del compte general, el
compte de recaptació retut per l’Organisme de Gestió Tributària.
Posteriorment, haurà de sotmetre's a informe de la Comissió Especial de Comptes, en
els termes previstos per l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, abans del
primer de juny del present exercici, i elevat al Ple per a la seva aprovació.

FONAMENTS DE DRET
L'article 200.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les Entitats Locals i els
seus Organismes Autònoms queden sotmesos al règim de la comptabilitat pública en
els termes establerts en aquesta Llei. En similars termes, l'article 119.3 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, determina que la submissió al
règim de comptabilitat pública implica «obligació de rendir comptes de les seves
operacions, qualsevol que sigui la seva naturalesa, al Tribunal de Comptes».
El règim de comptabilitat pública al que estan sotmeses les Entitats Locals té com a fi
última l'obligació de rendir comptes de les seves operacions, i el mecanisme previst
pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per complir aquesta obligació és el Compte General.

DISPOSO
PRIMER. Iniciar la tramitació administrativa del Compte General de l'exercici de 2019.
SEGON. Que per Intervenció es procedeixi a formar aquest Compte General,
acompanyat del corresponent informe; incorporant-se al mateix, el compte de gestió de
la recaptació elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona acompanyat de l’informe de la tresoreria municipal.
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TERCER. Que el Compte General de l'exercici 2019 –incloent el compte de gestió de
la recaptació que suporta i justifica el moviments comptables efectuats durant l’exercici
vinculats als ingressos gestionats per la Diputació de Barcelona- es sotmeti a informe
de la Comissió Especial de Comptes.
QUART. Que es convoqui sessió de la Comissió Especial de Comptes per examinar
els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i
emetre'n el corresponent dictamen.
Rubí, 16 de juny de 2020
L’alcaldessa,

Ana María Martínez Martínez.
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