Dictamen
Data del dictamen: 15 de juny de 2020
Òrgan: Comissió Especial de Comptes
Unitat: UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC
Ref: AFR/eml

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A8525D5759FE4677AA02517FB8CCF40A i data d'emissió 19/06/2020 a les 10:37:44

Proposta d'informe del Compte General del pressupost de la Corporació i dels seus
Organismes Autònoms de l’exercici 2019 que es sotmet a dictamen de la Comissió
Especial de Comptes

Vots a favor ................. 11 dels diputats membres dels grups polítics ERC, Junts, PSC-CP i C'S

Fets
Es presenta el Compte General de la Diputació de Tarragona de l'exercici 2019, format per la
Intervenció i rendit per la Presidenta de la Corporació i confeccionat d'acord amb el següent
conjunt normatiu:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 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.
D’acord amb aquesta normativa el compte general està format per:
a) Els comptes anuals de la Corporació de la Diputació de Tarragona
b) Els comptes anuals dels seus organismes autònoms
c) Els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l’ens local.
d) Els comptes anuals de els entitats públiques empresarials.
Cada un d’aquests ens elaborarà les seus comptes anuals. Per tant, el Compte General de la
Diputació de Tarragona està format per:

Els comptes anuals de la Corporació de la Diputació de Tarragona,
Els comptes anuals de l’Organisme Autònom del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona
Els comptes anuals de l’Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos de la Diputació de
Tarragona, BASE.

Els comptes anuals de cada un d’aquests ens estaran formats per:
a) El balanç
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b) El compte del resultat econòmic-patrimonial.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net
d) L’estat de fluxos d’efectiu
e) L’estat de liquidació del Pressupost.
f) La memòria.
Als Comptes anuals s’hi ha d’unir la següent documentació:
a) Actes d’Arqueig de les existències de Caixa referides a final de l’exercici.
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b)Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a final d’exercici i en cas de
discrepància entre els saldos comptables i bancaris, s’aportarà l’estat de conciliació, autoritzat
per l’Interventor o per l’òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
c) Comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de l’entitat local.
d) Els comptes anuals de les 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.
En aquest cas com a unitat dependent de la Diputació està inclosa l’Associació Arc Llatí. En
aquest supòsit no es disposa dels comptes anuals degudament aprovats per dita Associació,
però s'acompanyen estats elaborats per la Tresoreria de l’Associació Arc Llatí, que és la
responsable de la comptabilitat d'acord amb els seus estatuts.
e) Els estats integrats i consolidats dels comptes que el Ple hagi determinat elaborats d’acord
amb l’Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la
formulació de comptes anuals consolidades en l’àmbit del sector públic. Es porten els següents
estats consolidats:

Estat de liquidació del pressupost a nivell de capítols.
Resultat pressupostari.
Balanç.
Compte de resultats econòmic – patrimonial.
Estat de canvis en el patrimoni net.
Estat de fluxos d’efectiu.

f) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
g) Memòria demostrativa del grau d’assoliment en què s’hagin complert els objectius
programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

Fonaments de dret
RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
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Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal
de comptabilitat local.
Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes

En conseqüència, ES DICTAMINA:
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Primer.- Informar favorablement el Compte General de la Diputació de Tarragona de l’exercici
2019, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:

Corporació.
Organisme Autònom Patronat de Turisme.
Organisme Autònom de BASE - Gestió d’Ingressos.

Segon.- D’acord amb l’article 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es procedeix a sotmetre a informació
pública pel termini de 15 dies durant el quals i els 8 dies hàbils següents podran presentar-se
les reclamacions, esmenes i observacions oportunes, que seran resoltes per la pròpia
Comissió Especial de Comptes.
Cas de no presentar-se'n cap, el Compte General serà elevat automàticament al Ple per a la
seva aprovació i posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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