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INTRODUCCIÓ –PLANTEJAMENT JURÍDIC   
 
 
D’acord amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març; l’article 58 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 
d’abril, i altres disposicions concordants, els estats i comptes de l’entitat 
local seran retuts pel president de la corporació abans del dia 15 de maig de 
l’exercici següent al que correspongui. 
 
L’article 212 del TRLRHL, determina que l’interventor redactarà aquests 
comptes, els quals se sotmetran abans de l’1 de juny, juntament amb tots 
els seus justificants, a l’informe de la comissió especial de comptes, la qual 
estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la 
corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva 
representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim 
cas s’aplica el sistema de vot ponderat. 
 
Els comptes de la pròpia Entitat Local i de cadascun dels seus Organismes 
autònoms, s’acompanyarà de la següent documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia 
Entitat Local i de cadascun dels seus Organismes Autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació 
als seus saldos, a favor de l’Entitat Local o de l’Organisme Autònom, a fi 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú 
estat de conciliació, autoritzat per l’Interventor o òrgan de l’Entitat Local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
Els comptes generals i la documentació complementària restaran a 
disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i 
consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera reunió, i es podran 
fer reunions preparatòries si el president ho acorda o si ho demana almenys 
una quarta part del nombre legal de membres de la comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la comissió 
especial de comptes, cal fer una interpretació conjunta de l’article 209 del 
TRLRHL; l'article 15 del ROF i les regles 44 i següents de Ordre 
HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el model normal de 
comptabilitat local i regles 45 i següents de l’Ordre HAP/1782/2013, de 3 
d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de comptabilitat local. 
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La comissió especial de comptes (article 212.3 del TRLRHL) després 
d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen. Tant 
els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic 
durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies 
més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i 
observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la 
comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe. 
 
Finalment, els comptes, acompanyats de la documentació complementària i 
els dictàmens de la comissió especial, se sotmetran a l’aprovació del Ple de 
la corporació. L’acord d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple 
dels membres presents, abans del dia 1 d’octubre. 
 
L’aprovació del compte general és un acte necessari per a la fiscalització 
dels òrgans de control extern que no requereix la conformitat amb les 
actuacions que reflecteixi i que tampoc genera responsabilitat per raó de les 
mateixes. 
 
Un cop aprovat el compte general, es trametrà una còpia de l'expedient a la 
Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 
d’octubre. 
 
Les Entitats Locals, a la finalització de l’exercici pressupostari, formaran el 
compte general que ha de posar de manifest la gestió realitzada en 
l’aspecte econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. El compte general 
estarà integrat pel de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i el de 
les Societats Mercantils de capital íntegrament local. No obstant, les 
societats mercantils amb capital social de participació total o 
majoritàriament local, formaran els seus comptes anuals segons el que està 
previst en el pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola. L’article 
209.3 del TRLRHL indica que els comptes de les societats mercantils de 
capital íntegrament propietat de l’Entitat local hauran d’elaborar-se d’acord 
amb la normativa mercantil. 
 
El mateix article determina que el compte general ha de reflectir la situació 
econòmic financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i 
l’execució i liquidació dels pressupostos.  
 
Les Instruccions del model normal i model simplificat de comptabilitat local 
enumeren, en el capítol II del Títol IV els documents que integren els 
comptes anuals de l’Entitat Local, que estaran formats pel Balanç, el 
Compte de Resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu i la Memòria. Aquests documents forment una unitat i han de 
ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del 
Pressupost de l’Entitat Local de conformitat amb el Pla de comptes. 
 



                   
 
   AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

   (LLEIDA) 
      ______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

L’article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la vigent Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
 
 
 
Mollerussa, 02 de maig 2018 
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1.1. RESOLUCIÓ  DE L’ALCALDIA D’INICI 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de 
l’Ajuntament i del seu únic organisme autònom. 
 
El compte general posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i contindrà els estats i 
comptes anuals (balanç de situació; compte de resultat econòmic 
patrimonial; estat de liquidació del pressupost, estat de canvis en el 
patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i la memòria) més la documentació 
complementària relativa a les actes d’arqueig, certificats bancaris i els 
estats de consolidació. 
 
Haurà d’estar elaborat per la Intervenció, i aquesta Presidència l’haurà de 
presentar abans del dia 15 de maig de l’actual exercici. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) 
estableix que el Compte General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del 
pressupost. 
 
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la 
ICAL, estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia 
entitats, el dels organismes autònoms i pel de les societats mercantils de 
capital íntegrament municipal 
 
3. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, 
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases 
del règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i 
comptes de l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les 
societat mercantils amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts 
pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent al qual 
corresponguin. 
 
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de 
l’1 de juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més 
els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
Una vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les 
comprovacions necessàries, s’emetrà un nou informe. 
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El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 
d’octubre acompanyat dels informes de la comissió especial i de les 
reclamacions i objeccions presentades.  
 
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General 
degudament aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre. 
 
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el 
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la 
coordinació de la tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats 
locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació 
relativa al Compte general mitjançant un únic procediment telemàtic i que 
es consideri presentat el Compte general en ambdues institucions a tots els 
efectes 
 
4. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del 
Compte General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes 
autònoms són el balanç de situació, el compte del resultat econòmic 
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis del 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que 
caldrà afegir la següent documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia 
entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació 
als seus saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú 
estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
5. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la 
comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes 
anuals de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves 
funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la 
documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels 
membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els 
comptes que s'analitzin. 
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups 
polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional 
a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En 
aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. 
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens 
perjudici de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura 
de Comptes, d'acord amb llur legislació específica. 
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6. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte 
General i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels 
membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a 
mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. 
 
 
 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
1. Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2017 
 
2. Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu. 
 
 
Mollerussa, 02 de maig de 2018 

                    
L’alcalde                                                           
 
 
 
 
              
Marc Solsona Aixalà 
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1.2. INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Comissió Especial de Comptes 
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol:  informe patrimonial, econòmic i financer del compte general de 
l’exercici 2017 
 
1.4. Número: 019/2018 
 
1.5. Referència: jlg 
 
2. ANTECEDENTS 
 
1. En data 02 de maig 2018 mitjançant resolució d’alcaldia s’inicia la 
tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2017 mitjançant 
el qual se sol·licita la confecció del compte general i l’informe corresponent.  
 
3. PLANTEJAMENT 
 
1. El compte general de l’exercici 2017, tant el de l’Ajuntament com del seu 
únic organisme autònom Patronat Fires de Mollerussa conté la següent 
documentació: 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Memòria 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia 
entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació 
als seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú 
estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
2. Anàlisis patrimonial, financer, econòmic i pressupostari de l’ajuntament 
 
2.1. Anàlisi patrimonial 
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a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de 
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici 
té actiu de 38.312.789,99 € i un passiu de 38.312.789,99 €. 

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU: 38.312.789,99 PASSIU: 38.312.789,99

A) ACTIU NO CORRENT 32.071.213,42 83,71% A) PATRIMONI NET 25.032.184,46 65,34%

I. Immobilitzat intangible 21.092,30 0,06% I. Patrimoni 15.960.516,11 41,66%
II. Immobilitzat material 32.050.121,12 83,65% II. Patrimoni generat 7.709.975,36 20,12%

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00%
III. Ajustos per canvis 
de valor 0,00%

IV. Patrimoni Públic del Sòl 0,00 0,00%

IV. Subvencions 
rebudes pendents 
d'imputació a resultats 1.361.692,99 3,55%V. Inversions Financeres a 

llarg termini amb entitats del 
grup, multipgrup i 
associades 0,00 0,00%

B) PASSIU NO 
CORRENT 8.555.890,42 22,33%

VI. Inversions Financeres a 
llarg termini 0,00 0,00%

I. Provisions a llarg 
termini 0,00%

VII. Deutors i altres comptes 
a cobrar a llarg termini 0,00 0,00%

II. Deutes a llarg 
termini 8.555.890,42 22,33%

B) ACTIU CORRENT 6.241.576,57 16,29%

III. Deutes amb entitats 
del grup, multigrup i 
associades a llarg 
termini 0,00%

I. Actius en estat de venda 0,00%

IV. Creditors i altres 
comptes a pagar a 
llarg termini 0,00%

II. Existències 0,00%

V. Ajustos per 
periodificació a llarg 
termini 0,00%

III. Deutors i altres comptes 
a cobrar a curt termini 2.677.623,23 6,99% C) PASSIU CORRENT 4.724.715,11 12,33%
IV. Inversions Financeres a 
curt termini amb entitats del 
grup, multipgrup i 
associades 0,00%

I. Provisions a curt 
termini 0,00%

V. Inversions Financeres a 
curt termini 437.738,50 1,14% II. Deutes a curt termini 3.824.642,27 9,98%

VI. Ajustos per periodificació 0,00%

III. Deutes amb entitats 
del grup, multigrup i 
associades a curt 
termini 0,00%

VII. Efectiu i altres actius 
líquids equivalents 3.126.214,84 8,16%

IV. Creditors i altres 
comptes a pagar a curt 
termini 900.072,84 2,35%

100,00%
V. Ajustos per 
periodificació a curt 0,00%
CAPITALS 
PERMANENTS 33.588.074,88 100,00%

FONS DE MANIOBRA 1.516.861,46
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Hi ha desequilibri patrimonial: els actius no corrents de 32.071.213,42 € 
no estan totalment finançats amb els capitals permanents de 
33.588.074,88 €, d’altra banda,  l’actiu corrent de 6.241.576,57 €   finança 
completament el passiu corrent de 4.724.715,11 €.  
 
En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu 
circulant i el passiu circulant és de 1.516.861,46 €. 
 
c/ El patrimoni net és de 25.032.184,46 €. 
 
d/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no 
corrent és de 33.588.074,88 €. 
 
 
2.2 Anàlisi financer 
 
a/  A curt termini: 
 
El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 
1.045.059,13 €, i  ha estat superior al registrat durant l’exercici anterior.  
 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTS IMPORTS ANY 2017
1. (+) Fons líquids 3.126.085,94
2. (+) Drets pendents de cobrament 3.735.310,14

(+) del pressupost corrent 1.474.623,96
(+) de pressupostos tancats 2.058.974,50
(+) d'operacions no pressupostàries 201.711,68

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.143.553,07
(+) del pressupost corrent 774.735,73
(+) de pressupostos tancats 81.637,50
(+) d'operacions no pressupostàries 2.287.179,84

4. (+) Partides pendents d'aplicació 11.505,30
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 21.205,49
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 32.710,79

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 3.729.348,31
II. Saldos de cobrament dubtós 668.096,11
III. Excés de finançament afectat 2.016.193,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.045.059,13  
 
L’Ajuntament NO PRESENTA un saldo de creditors pendents d’aplicar a 
pressupost. 
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- La gestió de la tresoreria és la següent:  
 

 
Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2017, cal dir que ha 
estat correcta i ha permès atendre amb normalitat els pagaments de 
l’Ajuntament amb regularitat, s’ha produït un superàvit a la tresoreria de 
2.439.275,88 €. Motivat per la contractació d’una operació  de crèdit a llarg 
termini per import de 2 Milions d’euros destinada al finançament 
d’inversions previstes al Pla de Barris. 
 
b/ A llarg termini: 
 
- Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur:  
 
La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents 
liquidats ajustats) al final de  l’exercici 2017 ha estat de 83,06%. 
 
A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 9.198.014,59 €. Durant 
l’exercici es va amortitzar un import de 1.570.858,26 €. A 31 de desembre 
el deute viu a llarg termini és de 9.627.156,33 €. 
 
L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 1 de 
gener era de 1.400.000,00 €. A 31 de desembre és de 1.400.000,00 €. 
 
Al final de l'exercici 2017, el deute viu total és de 11.027.156,33 €, i 
representa el 83,06% dels ingressos corrents liquidats ajustats.  
 
- Estalvi net:  
 
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 
d’obligacions reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha 
situat en 1.047.683,58 €, i representa el 07,89% dels ingressos corrents 
liquidats.  
 
 
 
 
 

  

Existències inicials 686.936,25

Pagaments 38.713.527,22

Cobraments 41.152.803,10

Existències finals 3.126.212,13

Superàvit o dèficit de tresoreria:(existències finals-

existències inicials) 2.439.275,88
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ESTALVI NET: 

      2017 

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets 13.298.143,79 
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per 
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments 
urbanístics" i altres) 21.767,99 

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 10.717.763,84 
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4) 183.991,70 

-Anualitat teòrica 1.694.920,08 

ESTALVI NET 1.047.683,58 

 
 
2.3. Anàlisi econòmic 
 
El Resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2017 és de 655.205,72 €. 
Aquest import coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i 
determina l’estalvi que s’ha produït al tancament de l’exercici.  
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Exercici 2017 %
1. Ingressos tributaris i urbanístics 8.414.203,43 0,63

a) Impostos 6.185.848,04 0,47
b) Taxes 2.206.587,40 0,17
c) Contribucions espeicals 21.767,99 0,00
d) Ingressos urbanístics 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes 4.261.413,08 0,32
a) De l'exercici 3.289.696,38 0,25
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no f inancer 7.452,80 0,00
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres 964.263,90 0,07

3. Vendes i prestacions de serveis 33.269,00 0,00
a) Vendes 264,00 0,00
b) Prestació de serveis 33.005,00 0,00

0,00

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària 589.291,72 0,04
7. Excés de provisions 0,00
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 13.298.177,23 1,00

8. Despeses de personal -4.810.030,67 0,37
a) Sous, salaris i assimilats -3.734.891,39 0,28
b) Càrregues socials -1.075.139,28 0,08

9.Transferències i subvencions concedides -225.623,76 0,02
10. Proveïments 0,00 0,00

a) Consum de mercaderies i altres proveïments 0,00
0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària -5.682.109,41 0,43
a) Subministraments i serveis exteriors -5.681.258,42 0,43
b) Tributs -850,99 0,00
c) Altres 0,00

12. Amortització de l'immobilitzat -2.424.203,36 0,18
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -13.141.967,20 1,00

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 156.210,03

0,00

a) Deteriorament de valor

b) Baixes i vendes

c) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no f inancer

14. Altres partides no ordinàries 3.884,02
a) Ingressos 3.884,02
b) Despeses

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14) 160.094,05

15. Ingressos financers 108.993,69
a) De participacions en instruments del patrimoni

108.993,69

16. Despeses financeres -157.610,25
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres -157.610,25

17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 0,00

a) Derivats financers
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats

19. Diferències de canvi
20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 543.728,23

a) D'entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres 543.728,23

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 495.111,67

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) 655.205,72

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 
i deteriorament de valor

b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres 
proveïments

13. Deteriorament de valor i resultats per venda de l'immobilitzat no 
financer i actius en estat de venda

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions 
f inanceres

c) Imputació al resultat de l'exercici per actius f inancers disponibles per a la 
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2.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària 
 
- El resultat pressupostari  és el següent: 
 

   

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS  

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES  

 AJUSTOS  

 

RESULTAT  

   

    

 a. Operacions corrents  

 

13.298.143,79 10.875.374,09 

 

2.422.769,7
0 

 b. Altres operacions no financeres  276.612,16 803.091,97 

 

-526.479,81 

 1. Total operacions no financeres (a+b)  13.574.755,95 11.678.466,06 

 

1.896.289,8
9 

 2. Actius financers  

 

6.666,78 12.302,00 

 

- 5.635,22 

 3. Passius financers  

 

2.000.000,00 1.570.858,26 

 

-429.141,74 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI  

15.581.422,73 13.261.626,32 

 

2.319.796,4
1 

 AJUSTOS:  

       4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses grals.  

 

183.991,70 

  5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici  

 

10.304,15 

  6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici  

 

2.021.326,27 

  RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   

492.765,99 

 
 
De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2017, se’n desprèn que els 
recursos pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses 
pressupostàries. 
 
- Ingressos: 

 
      L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins 
de les previsions fetes en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha 
executat en un 98,11%  
 
Les modificacions de les previsions d’ingressos han estat conseqüència de 
noves subvencions que han finançat més despesa i la contractació d’una 
operació de crèdit a llarg termini per import de 2 milions d’euros.  
 
 
 

Pressupost inicial d’ingressos: 12.597.000,00

Modificacions d’ingressos: 3.214.927,87

Pressupost definitiu d’ingressos: 15.811.927,87

Drets reconeguts nets: 15.581.422,73

Recaptació neta: 14.106.798,77

Drets pendents de cobrament: 1.474.623,96
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Pel que fa al capital pendent de cobrament que figura en els estats 
comptables de la liquidació, ja ha estat analitzat per la Intervenció a 
l’informe de la liquidació del pressupost. 
 
     - Despeses: 

 
L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2017 ha estat del 
84,35%  
 
Les modificacions de crèdit de l’exercici 2017 són les següents: 
 
 

 
 
Els romanents de crèdits d’incorporació obligatòria són de 2.109.024,86 €.  
 
Pel que fa a la resta de modificacions dels crèdits, han estat conseqüència 
de adaptacions pressupostàries a les necessitats d’execució que s’han 
produït al llarg de l’exercici. 
 
No s’ha procedit a la distribució del superàvit atès que el romanent de 
tresoreria supera els fons líquids i deixaria sense liquiditat a l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost inicial de despeses: 12.597.000,00

Modificacions de despeses: 3.124.927,87

Pressupost definitiu de despeses: 15.721.927,87

Obligacions reconegudes: 13.261.626,32

Despeses pagades: 12.486.890,59

Obligacions pendents de pagament: 774.735,73

Crèdit extraordinari: 2.719.887,39

Suplement de crèdit: 139.941,61

Ampliació de crèdit: 0,00

Incorporació de romanents de crèdit: 183.991,70

Generació de crèdit 922.045,38

Bajas per anul·lació -750.938,21

Total modificació: 3.214.927,87
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2.4. Anàlisi del compliment dels objectius d’estabilitat, regla de la 
despesa i sostenibilitat 
 
2.4.1. Estabilitat 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 
1.796.141,53 € d'acord amb el següent detall: 
 
 

Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 13.574.755,95 
Despeses no financeres 11.678.466,06 
Superàvit no financer 1.896.289,89 
Ajustos d'ingressos  
Recaptació  -307.922,15 
PTE 34.906,44 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses  
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings -172.867,35 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 13.301.740,24 
Despeses ajustades 11.505.598,71 
Capacitat de finançament 1.796.141,53 

 
2.4.2. Regla de la despesa 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la 
liquidació del pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la 
despesa. En aquest cas, l'entitat local incompleix  la Regla de la despesa 
amb un marge de 152.418.26 € 
 
Motiu pel qual el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19-04-2018 va aprovar 
un Pla econòmic i financer que abraça els exercicis 2018 i 2019.  
 
Aquest Pla s’ha tramet a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances de la Generalitat, com a òrgan competent en matèria de 
tutela financera de les entitats locals a Catalunya amb data 24-04-2018. 
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Concepte 

Liquidació 
exercici 2016 

Liquidació 
exercici 2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 11.144.899,72 11.519.106,26 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) -175.880,96 -172.867,35 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.   0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions público 
privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer. -175.880,96 -172.867,35 

+Préstecs   0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

10.969.018,76 11.346.238,91 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que 
integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea 
o d'altres Administracions públiques 

992.094,42 1.007.380,90 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 444.405,51 601.758,14 

Diputacions 527.688,91 272.055,03 

Altres Administracions Públiques 20.000,00 133.567,73 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 9.976.924,34 10.338.858,01 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   10.186.439,75   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3) 0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 

10.186.439,75   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   10.338.858,01 

Marge d'incompliment   -152.418,26 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   3,63% 
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2.4.3. Sostenibilitat 

2.4.3.1. Endeutament 

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els 

ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 13.298.143,79
2 (-) CCEE 21.767,99
3 (-) QQUU  0,00
4 (-) ALTRES 0,00
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 13.276.375,80
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 9.627.156,33
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 1.400.000,00
8   Ràtio de deute viu consolidat: (6+7/5) 83,06%
 
 
2.4.3.2 Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre del 2017 informat al MINHAP ha estat de 37,53 

2.4.4 Factures pendents pagament a 31-12-2017 
 
L’import de les factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2017 
que incompleixen els terminis de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, és de 
99.601,40 €, que corresponen a 148 factures. 
 
2.4.5. PLA ECONÒMIC FINANCER  
 
La liquidació del pressupost 2017 incompleix amb l'objectiu de la regla de la 
despesa amb un marge de 152.418.26 € 
 
Motiu pel qual el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19-04-2018 va aprovar 
un Pla econòmic i financer que abraça els exercicis 2018 i 2019.  
 
Aquest Pla s’ha tramet a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances de la Generalitat, com a òrgan competent en matèria de 
tutela financera de les entitats locals a Catalunya amb data 24-04-2018. 
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2.4.6   PLA AJUST 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 30.03.2012 va aprovar un Pla d’ajust a 
l’empara del RDL 4/2012, de 24 de febrer, que fineix l’exercici 2022. 
 
Aquest pla va possibilitar la contractació d’una operació de crèdit per import 
de 4.350.098’89 €, destinat exclusivament al pagament de factures 
líquides, vençudes  i exigibles, registrades amb anterioritat a 31.12.2011. 
 
Del seguiment d’aquest Pla, l’Interventor va realitzar informe trimestral de 
seguiment, del qual es va fer tramesa al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, a través de la plataforma virtual. Assenyalant 
que la seva execució s’està ajustant a les previsions d’ingressos però que no 
s’ajusta a les previsions de despeses. 
 
Indicant que, a criteri d’aquest interventor, a 31 desembre de 2017, es 
considera que aquest NO serà l’últim informe de seguiment per entendre 
que el pla d’ajust no ha arribat al seu termini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANÀLISIS PATRIMONIAL, FINANCER, ECONÒMIC I 
PRESSUPOSTARI DE L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE FIRES 
DE MOLLERUSSA 
 
 
3.1. Anàlisi patrimonial 
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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU: 867.217,12 PASSIU: 867.217,12

A) ACTIU NO CORRENT 555.378,06 64,04% A) PATRIMONI NET 221.177,84 25,50%
I. Immobilitzat intangible 1.722,69 0,20% I. Patrimoni 324.505,19 37,42%
II. Immobilitzat material 553.655,37 63,84% II. Patrimoni generat -110.767,09 -12,77%

III. Inversions immobiliàries 0,00%
III. Ajustos per canvis de 
valor 0,00%

IV. Patrimoni Públic del Sòl 0,00%

IV. Subvencions rebudes 
pendents d'imputació a 
resultats 7.439,74 0,86%V. Inversions Financeres a 

llarg termini amb entitats 
del grup, multipgrup i 
associades 0,00%

B) PASSIU NO 
CORRENT 261.478,80 30,15%

VI. Inversions Financeres 
a llarg termini 0,00%

I. Provisions a llarg 
termini 0,00%

VII. Deutors i altres 
comptes a cobrar a llarg 
termini 0,00% II. Deutes a llarg termini 261.478,80 30,15%

B) ACTIU CORRENT 311.839,06 35,96%

III. Deutes amb entitats 
del grup, multigrup i 
associades a llarg 
termini 0,00%

III Deutors i altres 
comptes a cobrar 298.750,65 34,45%

IV. Creditors i altres 
comptes a pagar a llarg 
termini 0,00%

II. Existències 0,00%

V. Ajustos per 
periodificació a llarg 
termini 0,00%

comptes a cobrar a curt 
termini 0,00% C) PASSIU CORRENT 384.560,48 44,34%
IV. Inversions Financeres 
a curt termini amb entitats 
del grup, multipgrup i 
associades 0,00%

I. Provisions a curt 
termini 0,00%

V. Inversions Financeres a 
curt termini 0,00% II. Deutes a curt termini 201.175,53 23,20%

VI. Ajustos per 
periodificació 0,00%

III. Deutes amb entitats 
del grup, multigrup i 
associades a curt termini 0,00%

VII. Efectiu i altres actius 
líquids equivalents 13.088,41 1,51%

IV. Creditors i altres 
comptes a pagar a curt 
termini 183.384,95 21,15%

100,00%
periodificació a curt 
termini 0,00%
CAPITALS 
PERMANENTS 482.656,64 #######

FONS DE MANIOBRA -72.721,42
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a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de 
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici 
té actiu de 867.217,12 € i un passiu de 867.217,12 €. 
 
Hi ha desequilibri patrimonial: els actius no corrents de 555.378,06 € 
no estan totalment finançats amb els capitals permanents de 
482.656,64€  i, d’altra banda,  l’actiu corrent de 311.839,06 €  finança 
completament el passiu corrent de 276.537,88 €.  
 
En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu 
circulant i el passiu circulant és de -72.721,42 €. 
 
c/ El patrimoni net és de 438.194,49 €. 
 
d/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no 
corrent és de 482.656,64 €. 
 
3.2 Anàlisi financer 
 
a/  A curt termini: 
 
El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 
13.361,26 €, i  ha estat superior al registrat durant l’exercici anterior que 
va estar de -6.731,49 €.  
 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017
C OM PONEN TS IM POR T S A NY  2 0 17

1. (+) Fons líquids 10.229,20
2. (+) Drets pendents de cobrament 321.394,32

(+) del pressupost corrent 49.859,44
(+) de pressupostos tancats 155.010,36
(+) d'operacions no pressupostàries 116.524,52

3. (-) Obligacions pendents de pagament 276.585,87
(+) del pressupost corrent 49.192,94
(+) de pressupostos tancats 0,00
(+) d'operacions no pressupostàries 227.392,93

4. (+) Partides pendents d'aplicació -30.727,38
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 31.247,53
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 520,15

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 24.310,27
II. Saldos de cobrament dubtós 10.949,01
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 13.361,26

 
 
  
 



                   
 
   AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

   (LLEIDA) 
      ______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

Respecte el PENDENT D’APLICACIÓ (despesa efectuada sense consignació 
pressupostària) a 31 de desembre de 2017, s’informa que el saldo que 
registra el compte 413 es de 00,00 €. 
 
Per l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb 
l’art.218.3 del TRLRHL.  
 
 
- La gestió de la tresoreria és la següent:  
 

 
 
Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2017, cal dir que no  
ha permès atendre amb regularitat els pagaments.  
 
b/ A llarg termini: 
 
- Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur:  
 
A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 261.478,80 €. Durant 
l’exercici es va amortitzar un import de 49.805,23 €. A 31 de desembre el 
deute viu a llarg termini és de 211.673,57 €. 
 
L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 1 de 
gener era de 200.000,00 €. A 31 de desembre és de 200.000,00 €. 
 
Al final de l'exercici 2016, el deute viu total és de 411.673,57 €, i 
representa el 56,98% dels ingressos corrents liquidats en termes 
consolidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existències inicials 13.088,41

Pagaments 1.802.939,94

Cobraments 1.813.169,14

Existències finals 10.229,20

Superàvit o dèficit de 
tresoreria:(existències finals-

existències inicials) -2.859,21
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ESTALVI NET: 
        2017 

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets 722.435,42 
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per 
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments 
urbanístics" i altres) 00,00 

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 685.123,38 
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4) 00,00 

-Anualitat teòrica 49.805,24 

ESTALVI NET -12.493,20 

 
 
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 
d’obligacions reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha 
situat en -12.493,20 €, i representa el -1,72% dels ingressos corrents 
liquidats.  
 
 
3.3. Anàlisi econòmic 
 
El Resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2017 és de 5.673,99 €. 
Aquest import coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i 
determina l’estalvi que s’ha produït al tancament de l’exercici.  
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL 
Exercici 2016 %

1. Ingressos tributaris i urbanístics 0,00 0,00
a) Impostos 0,00
b) Taxes 0,00
c) Contribucions espeicals 0,00
d) Ingressos urbanístics 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes 229.630,13 0,32
a) De l'exercici 226.250,00 0,31
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 1.280,13 0,00
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres 2.100,00 0,00

3. Vendes i prestacions de serveis 477.744,70 0,66
a) Vendes 0,00
b) Prestació de serveis 477.744,70 0,66

0,00

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària 12.800,23 0,02
7. Excés de provisions 0,00
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 720.175,06 1,00

8. Despeses de personal -229.464,63 0,32
a) Sous, salaris i assimilats -177.848,95 0,25
b) Càrregues socials -51.615,68 0,07

9.Transferències i subvencions concedides 0,00
10. Proveïments 0,00

a) Consum de mercaderies i altres proveïments 0,00
0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària -481.642,07 0,68
a) Subministraments i serveis exteriors -481.642,07 0,68
b) Tributs 0,00
c) Altres 0,00

12. Amortització de l'immobilitzat 0,00
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -711.106,70 1,00

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 9.068,36

14. Altres partides no ordinàries -50,01
a) Ingressos
b) Despeses

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14) 9.018,35

15. Ingressos financers
a) De participacions en instruments del patrimoni

16. Despeses financeres 3.344,36
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres 3.344,36

17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers

a) D'entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) -3.344,36

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) 5.673,99

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 
i deteriorament de valor

b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres 
proveïments

13. Deteriorament de valor i resultats per venda de l'immobilitzat no 
financer i actius en estat de venda

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions 
f inanceres
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3.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària 
 
- El resultat pressupostari  és el següent: 
 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTOS

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

Operacions corrents 722.435,42 685.123,38 37.312,04
Altres operacions no financeres 0,00 0,00 0,00
Total operacions no financeres 722.435,42 685.123,38 37.312,04
Actius financers 0,00 0,00 0,00
Passius financers 0,00 49.805,23 -49.805,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 722.435,42 734.928,61 -12.493,19
AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 0,00 0,00
Desviacions negatives de finançament 0,00 0,00
Desviacions positives de finançament 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -12.493,19  
 
De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2017, se’n desprèn que els 
recursos pressupostaris han estat insuficients per finançar les despeses 
pressupostàries. 
 
- Ingressos: 
 

 
     L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins 
de les previsions fetes en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha 
executat en un 92,20%  
 
Les modificacions de les previsions d’ingressos han estat conseqüència de 
nous o majors ingressos per taxes que han finançat més despesa, com a 
principal increment.  
 
Pel que fa al capital pendent de cobrament que figura en els estats 
comptables de la liquidació, ja ha estat analitzat per la Intervenció a 
l’informe de la liquidació del pressupost. 
 
 

Pressupost inicial d’ingressos: 743.500,00

Modificacions d’ingressos: 39.970,00

Pressupost definitiu d’ingressos: 783.470,00

Drets reconeguts nets: 722.435,42

Recaptació neta: 672.575,98

Drets pendents de cobrament: 49.859,44
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     - Despeses: 
 

L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2017 ha estat del 93,80 
%  
 
Les modificacions de crèdit de l’exercici 2017 són les següents: 
 

 
 
 Les modificacions dels crèdits, han estat conseqüència de adaptacions 
pressupostàries a les necessitats d’execució que s’han produït al llarg de 
l’exercici. 
 
 
3.5. Estabilitat pressupostària 
 
L’Organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa, NO resta subjecte a la Llei 
Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
3.6  Morositat 
 
L’import de les factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2017 que 
incompleixen els terminis del RD Lg. 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),  és de 
17.906,02 € les quals corresponen a la quantitat de 32 factures. 
 
Essent el període mig de pagament a proveïdors de 49,29 dies 
 
 
 

Pressupost inicial de despeses: 743.500,00

Modificacions de despeses: 39.970,00

Pressupost definitiu de despeses: 783.470,00

Obligacions reconegudes: 734.928,61

Despeses pagades: 685.735,67

Obligacions pendents de pagament: 49.192,94

Crèdit extraordinari: 0,00

Suplement de crèdit: 16.954,00

Ampliació de crèdit: 0,00

Incorporació de romanents de crèdit: 0,00

Generació de crèdit 2.145,45

Bajas per anul·lació 0,00

Total modificació: 19.099,45
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4. FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 209 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, regula el contingut del compte 
general i estableix que estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels 
organismes autònoms i per les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal.  
 
2. La regla 44 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del 
compte general de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes 
autònoms són el balanç de situació, el compte de resultat econòmic 
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis del 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que 
caldrà afegir la següent documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia 
entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació 
als seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú 
estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
3. L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els articles 208 a 212 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; l’article 58 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 
d’abril, i altres disposicions concordants, disposen que els estats i els 
comptes de l’entitat local els retrà el president de la corporació abans del 
dia 15 de maig de l’exercici següent a què correspongui. 
 
4. Aquests comptes seran redactats per l’interventor i se sotmetran abans 
del primer de juny, juntament amb tots els seus justificants, a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual estarà constituïda per membres de 
tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és 
proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o en nombre igual 
per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat 
(article 58 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril). 
 
5. Els comptes generals i la documentació complementària restarà a 
disposició dels membres de la Comissió, perquè els puguin examinar i 
consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera reunió (article 
101.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril). Es podran fer reunions preparatòries 
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si el president ho acorda o si ho demana almenys una quarta part del 
nombre legal de membres de la Comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió 
Especial de Comptes, cal fer una interpretació conjunta dels articles 58 i 
101 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel DL 2/2003, de 28 d’abril; la regla 98 de la ICAL, i l'article 15 del ROF.  
 
6. La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus 
justificants, n’emetrà un dictamen. Tant els comptes com el dictamen emès 
per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a 
fi que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar 
per escrit totes les objeccions i observacions que es considerin oportunes. Si 
s’hi formulen reclamacions, la Comissió Especial les examinarà i n’emetrà 
un nou informe. 
 
7. Finalment els comptes, acompanyats de tots els justificants i els 
dictàmens de la Comissió Especial, se sotmetran a l’aprovació del Ple de la 
corporació abans del dia 1 d’octubre. L’acord d’aprovació haurà de ser 
adoptat per majoria simple dels membres presents. 
 
8. Un cop aprovat el compte general, es trametrà una còpia de l'expedient a 
la Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 
d’octubre. 
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CONCLUSIONS 
 
 
1. L’entitat local presenta una situació de desequilibri patrimonial, en què 
els actius no corrents no estan totalment finançats pels capitals 
permanents. Així mateix presenta un estalvi net de 1.047.683,58 euros. 
 
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent 
de tresoreria per a despeses generals de 1.045.059,13 La gestió de la 
tresoreria presenta un superàvit anual de 2.439.275,88 euros.  
 
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat 
pressupostari ajustat de 492.765,99 euros, un grau d’execució del 
pressupost de despeses del 84,35 % i d’ingressos del 98,11 %. 
 
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i 
deute viu de l’Ajuntament: 
una capacitat de finançament de 1.796.141,53 euros  
un incompliment de la regla de la despesa de 152.418,26 euros 
un rati de deute viu de 83,06 %  
un PMP del darrer trimestre de 2017 de 37,53 dies. 
 
 
5. 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 Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; regles 44 i 
següents del SICAL normal de comptabilitat. 
 
En conseqüència, la Intervenció informa favorablement de l’elaboració del 
compte general de l’exercici 2017. 
 
 
Mollerussa, 25 de maig de 2017 
 
 
L’interventor,  
 
 
 
Jesús Luño Garcia 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
 
D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, articles del 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 58 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la LMRLC 
(TRLMELC) i altres disposicions concordants, els estats i comptes de l’entitat 
local seran rendits pel president de la Corporació abans del dia 15 de maig 
de l’exercici següent a què correspongui. 
 
Els comptes generals i la documentació complementària restaran a 
disposició dels membres de la Corporació, perquè els puguin examinar i 
consultar, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió (article 101.3 
del TRLMRLC). Es podran efectuar reunions preparatòries si el president ho 
acorda o si ho demana una quart part, almenys, del nombre legal de 
membres de la Comissió. 
 
En ús de les competències atribuïdes per la legislació vigent 
 
 
RESOLC: 
 
1.- Convocar la Comissió Especial de Comptes el proper dia 07 de maig de 
2018, a les 19:30 hores i a l’Ajuntament per tal d’iniciar els tràmits 
d’examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes generals de la corporació 
corresponents a l’exercici 2017, juntament amb els justificants i 
antecedents.  
 
Mollerussa, 2 de maig de 2018 
 
L'Alcalde, 
 
 
 
 
Marc Solsona Aixalà 
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CONVOCATÒRIA 
 
 
En compliment de la resolució de l’Alcaldia de data 02 de maig de 2017, em 
plau convocar-vos a la sessió de la Comissió Especial de Comptes que tindrà 
lloc a l’Ajuntament, el proper 7 de maig de 2018, a les 19:30 hores d’acord 
amb el següent 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1.-  Examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els 
justificants i antecedents. 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de 
Catalunya en relació als articles 58 de l’esmentada Llei, 127 RD 781/1986 
de 18 d’abril i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
 
Mollerussa, 2 de maig de 2018 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus Luño Garcia 
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que s’ha donat compliment a la resolució de 
l’Alcaldia de data 2 de maig de 2018, de convocatòria de la Comissió 
Especial de Comptes. Ho signo a Mollerussa, 2 de maig de 2018. 
 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
 
Jesus Luño Garcia 
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 
 
 
A Mollerussa, a les 19’30 hores del dia 7 de maig de 2016, es reuneix la 
Comissió Especial de Comptes sota la Presidència del Sr. Simó i amb 
l’assistència del   Lavin, Sra. Bargalló, Sr. Roure, Sr. Domingo, , Sr. Diaz, 
Sr. Montalà, Sra. Garcia, Sr. Romà, Sra. Ginestà, Sr. Soria i Sr. Simeón, 
excusen l’assistència,Sr. Solsona, Sra. Carnice,  Sra Segues, Sra. Soteras. 
  
L’únic punt que figura a l’ordre del dia és la rendició, per part del president 
de la corporació, dels comptes corresponents a l’exercici de 2018.  
 
 
Restant emplaçats amb una nova sessió que tindrà lloc el dia 31 de maig de 
2018, per tal d’emetre el corresponent dictamen. 
 
                     ------------------- 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió essent les dinou 
hores  i quaranta minuts del dia abans indicat. 
 
        El president,                                      El secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
     Josep Simó Riera                                      Sr. Jesus Luño i Garcia 
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que queda incorporada a l’expedient l’acta 
de la sessió de la Comissió Especial de Comptes, en compliment del que 
disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 209 a 212 del 
TRLRHL. 
 
Ho signo a Mollerussa, el 7 de maig de 2018 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
 
Jesus Luño i Garcia 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
 
 
D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, articles del 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 58 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la LMRLC 
(TRLMELC) i altres disposicions concordants, els estats i comptes de l’entitat 
local seran rendits pel president de la Corporació abans del dia 15 de maig 
de l’exercici següent a què correspongui. 
 
Aquests comptes seran redactats per l’interventor i se sotmetran, 
juntament amb tots els seu justificants, a informe de la Comissió Especial 
de Comptes, abans del primer de juny, la qual estarà constituïda per 
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. 
 
En ús de les competències atribuïdes per la legislació vigent 
 
RESOLC: 
 
 
1.- Convocar la Comissió Especial de Comptes el proper dia 31 de maig de 
2018, a les 20’30 hores i a l’Ajuntament per tal de dictaminar en relació als 
comptes generals de la corporació corresponents a l’exercici 2018. 
 
 
Mollerussa, 11 de maig de 2018 
 
L'Alcalde, 
 
 
 
 
 
Marc Solsona Aixalà 
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CONVOCATÒRIA 
 
 
En compliment de la resolució de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2018, em 
plau convocar-vos a la sessió de la Comissió Especial de Comptes que tindrà 
lloc a l’Ajuntament, el proper 31 de maig de 2018, a les 20,30 hores d’acord 
amb el següent 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1.- Examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els 
justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen en relació als 
comptes generals de la corporació corresponents a l’exercici 2018. 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de 
Catalunya en relació als articles 58 de l’esmentada Llei, 127 RD 781/1986 
de 18 d’abril i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
 
Mollerussa, 11de maig de 2018 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus Luño Garcia 
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que s’ha donat compliment a la resolució de 
l’Alcaldia de data 11de maig de 2018, de convocatòria de la Comissió 
Especial de Comptes. Ho signo a Mollerussa, 11 de maig de 2018. 
 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
Jesus Luño Garcia 
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 
 
A Mollerussa, a les 20,30 hores del dia 31 de maig de 2018, es reuneix la 
Comissió Especial de Comptes sota la Presidència del Sr. Josep Simó i amb 
l’assistència de la   Sra. Bargalló, Sra. Carnicé, Sr. Roure, Sra. Segués, Sr. 
Domingo, Sra. Casanella, Sr. Diaz, Sra. Ginestà, Sr. Soria i Sr. Simeón, 
excusen l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona, el Sr. Lavin, Sra. Soteras, 
Sr. Montalà, Sra. Garcia i Sr. Romà. 
 
  
L’únic punt que figura a l’ordre del dia és la rendició, per part del president 
de la corporació, dels comptes corresponents a l’exercici 2018.  
 
En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de 
Comptes acorda per majoria, emetre el següent dictamen. 
 
 

DICTAMEN 
 
El Compte General de l’exercici de 2018, 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 que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
- Instrucció de comptabilitat, Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda per la 
qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
-Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 
D’acord amb aquesta nova normativa, el Compte General de la corporació, 
integrat pel propi Ajuntament i l’únic Organisme Autònom (Patronat de Fires 
de Mollerussa) esta format per: 
 
 
 
1.- Documents bàsics: 
 
 1.1.- Estat i comptes anuals 
 
  - Balanç de situació 
  - Compte de resultats 
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  - Quadre de finançament anual 
  - Liquidació del pressupost 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar 
corresponents a pressupostos tancats. 
- Estat dels compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs. 
  - Estat de tresoreria 
  - Estat del deute 
 
 
 1.2. Annexos als estats i comptes anuals 
 
  - Balanç de comprovació 
  - Estats de modificació de crèdits 
- Estats de compromisos d’ingrés amb càrrecs a exercicis futurs. 
  - Estat de despesa amb finançament afectat 
  - Estat de romanent de tresoreria 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 
  - Estat de situació i moviments en dipòsit. 
 
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 
 
Tenint en compte l’informe de l’Interventor relatiu al Compte General de la 
corporació, integrat pel propi Ajuntament i l’únic Organisme Autònom 
(Patronat Fires de Mollerussa), corresponent a l’exercici 2015 
 
D’acord amb el que disposa l’article 212 del TRLRHL, 
 
 
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General del municipi de 
Mollerussa de l’exercici 2015 amb els vots a favor del Sr. Simó, Sra. 
Bargalló, Sra. Carnicé, Sr. Roure, Sra. Segués, Sr. Domingo, Sra. Casanella 
i Sr. Diaz, i amb l’abstenció de la  Sra. Ginestà, Sr. Soria i Sr. Simeón, 
integrat pels estats i documents comptables dels ens següents: 
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- Corporació  
- Patronat de Fires de Mollerussa (OOAA) 
 
Segon.- Mitjançant l’edicte del BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
el Compte General restarà exposat al públic durant un termini de 15 dies, a 
fi que durant aquest temps i vuit 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. 
 
                     --------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió essent les dinou 
hores i quaranta-cinc minuts del dia abans indicat. 
 
 
        El president acctal,                                       El secretari, 
 
 
 
 
 
  Sr. Josep Simó Ribera             Sr. Jesus Luño i Garcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   
 
   AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

   (LLEIDA) 
      ______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
 
COMPTE GENERAL EXERCICI 2017 

 
El Compte General de l’exercici de 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 que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
- Instrucció de comptabilitat, Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda per la 
qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupost de les entitats locals. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 
 
D’acord amb aquesta nova normativa, el Compte General de la corporació, 
integrat pel propi Ajuntament i l’únic Organisme Autònom (Patronat de Fires 
de Mollerussa) esta format per: 
 
1.- Documents bàsics: 
 
 1.1.- Estat i comptes anuals 
 
  - Balanç de situació 
  - Compte de resultats 
  - Quadre de finançament anual 
  - Liquidació del pressupost 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar 
corresponents a pressupostos tancats. 
- Estat dels compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs. 
  - Estat de tresoreria 
  - Estat del deute 
 
 
 1.2. Annexos als estats i comptes anuals 
 
  - Balanç de comprovació 
  - Estats de modificació de crèdits 
- Estats de compromisos d’ingrés amb càrrecs a exercicis futurs. 
  - Estat de despesa amb finançament afectat 
  - Estat de romanent de tresoreria 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 
  - Estat de situació i moviments en dipòsit. 
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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 
 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor relatiu al Compte General de la 
corporació, integrat pel propi Ajuntament i l’únic Organisme Autònom 
(Patronat Fires de Mollerussa), corresponent a l’exercici 2017 
 
D’acord amb el que disposa l’article 212 del TRLRHL, 
 
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General del municipi de 
Mollerussa de l’exercici 2017 amb els vots a favor del Sr. Simó, Sra. 
Bargalló, Sra. Carnicé, Sr. Roure, Sra. Segués, Sr. Domingo, Sra. Casanella 
i Sr. Diaz, i amb l’abstenció de la  Sra. Ginestà, Sr. Soria i Sr. Simeón, 
integrat pels estats i documents comptables dels ens següents: 
- Corporació  
- Patronat de Fires de Mollerussa (OOAA) 
 
Segon.- Exposar el Compte General, mitjançant l’edicte en el BOP i al 
tauler d’anuncis de la corporació, durant un termini de quinze dies, a fi que 
durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les 
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes 
per la mateixa Comissió Especial de Comptes 
 
 
    El President acctal,                                  El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
    Josep Simó Ribera                                         Jesus Luño i Garcia 
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que queda incorporada a l’expedient l’acta 
de la sessió de la Comissió Especial de Comptes, que en conté el dictamen 
emès, en compliment del que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, i 209 a 212 del TRLRHL. 
 
Ho signo a Mollerussa, el 01 de juny de 2018 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
 
Jesus Luño i Garcia 
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EDICTE 
 
 
Rendit el Compte General de l’Ajuntament de Mollerussa corresponent a 
l’exercici 2017 integrat pel de la corporació i l’organisme autònom 
administratiu Patronat de Fires de Mollerussa, juntament amb tots els 
justificants, resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un 
termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, es podran 
formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes. 
 
La qual cosa es fa pública, en compliment d’allò que estableix l’article 212 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Mollerussa, 1 de juny de 2018 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
Marc Solsona Aixalà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 
   AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

   (LLEIDA) 
      ______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que en el dia d’avui s’ha tramès, per a la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, l’Edicte d’exposició 
pública del Compte General de la corporació corresponent a l’exercici de 
2017, una còpia del qual s’ha exposat en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Mollerussa, 1 de juny de 2018 
 
El Secretari de la Comissió, 
 
 
 
 
 
 
Jesus Luño i Garcia 
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
107 del dia 4 de juny de 2018 apareix publicat l’Edicte d’aquest Ajuntament 
d’exposició pública del Compte General d’aquesta Corporació, corresponent 
a l’exercici de 2017. Per tant, el termini de 15 dies hàbils durant els quals 
es podrà examinar i s’hi podran formular objeccions i observacions 
finalitzarà el dia 25 de juny de 2018.  
El termini dels vuit dies més durant els quals només es podran formular 
objeccions i observacions finalitzarà el dia 5 de juliol de 2018. 
 
Mollerussa, 6 de juliol de 2018 
 
L’Interventor, 
 
 
 
 
 
Jesús Luño i Garcia 
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Antoni García Jimenez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa 
 

CERTIFICO: 
 
Que en el BOP núm. 107 de 4 de juny de 2018 és inserit un edicte 
d’informació pública referent a l’aprovació de l’expedient següent: 
 
Compte General, exercici 2017 
 
Que durant el termini d’informació pública de 15 més 8 dies, comprés entre 
els dies 5 de juny i 5 de juliol de 2018, no s’han presentat reclamacions ni 
al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat per la Comissió 
Especial de Comptes en la seva sessió del dia 31 de maig de 2018. 
 
Que l’acord aprovat amb caràcter inicial, ha esdevingut definitiu. 
 
I perquè així consti en l’expedient de la seva raó i als efectes legals 
oportuns, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau de la senyor 
Alcalde. 
 
Mollerussa, 6 de juliol de 2018 
 
Vist i plau, 
El Secretari,                          L’Alcalde, 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
 
Havent estat exposat al públic el Compte General de la corporació 
corresponent a l’exercici 2017 i atès que han estat informats per la 
Comissió Especial de Comptes tal i com preceptua l’article 212 del TRLRHL, 
 
 
 
RESOLC 
 
 
Únic.- Incloure en l’ordre del dia de la propera sessió plenària l’aprovació, si 
escau, del Compte General de la corporació corresponent a l’exercici 2017, 
amb tots els justificants i documentació complementària. 
 
 
Mollerussa, 6 de juliol de 2018 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
Marc Solsona Aixalà 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 
 
 
 
 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de 
l’entitat local i del seu organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa. 
 
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 comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 es van sotmetre 
a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu 
dictamen aprovador, en data 31 de maig de 2018. Exposat el Compte 
General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 107 de 4 de 
juny de 2018, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
D’acord amb el contingut dels 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. 
 
Per tant,  
 
ES PROPOSA 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2017, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- La memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia 
entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
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- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació 
als seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú 
estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
 
 
 
 
Mollerussa, 6 de juliol de 2018 
 
L’alcalde, 
 
 
 
 
Marc Solsona i Aixalà 
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Antoni García Jimenez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa 
 

 
CERTIFICO 

 
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió corresponent al dia 26 de juliol de 
2018, va adoptar entre altres, l’acord següent: 
 
Compte General, exercici 2017 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de 
l’entitat local i del seu organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa. 
 
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 comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 es van sotmetre 
a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu 
dictamen aprovador, en data 31 de maig de 2018. Exposat el Compte 
General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 107 de 4 de 
juny de 2018, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
D’acord amb el contingut dels 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. 
 
Per tant,  
 
ES PROPOSA 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2017, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- La memòria 



                   
 
   AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

   (LLEIDA) 
      ______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia 
entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació 
als seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú 
estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
 
I perquè així consti en l’expedient de la seva raó i als efectes legals 
oportuns, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor 
Alcalde. 
 
Mollerussa, 27 de juliol de 2018 
    Vist i plau, 
   El Secretari,                    L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
                                                                       Marc Solsona Aixalà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


