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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

293/2017

El ple

Dora Fornós Clua, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 25 / de setembre / 2017 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 293/2017. Aprovació del compte general. Model normal i simplificat
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20170053, de 28 de juny de 2017 es va incoar
l’expedient per a l’aprovació del Compte general de l’exercici 2016.

El compte 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.
Tots els assistents han tingut a la seva disposició, per poder examinar, els comptes anuals, els
justificants i l’informe d’Intervenció tal com es va comunicar als membres de la Comissió en escrit de
data 6 de juliol de 2017.
El compte general de l’exercici de 2016, que correspon a la Corporació integrada per l’Ajuntament de
Móra d’Ebre, l’Escola Municipal de Música i Dansa, Móra d’Ebre Bus SL i Societat Esportiva Móra
d’Ebre SL ha estat elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següent:
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei d’hisendes locals.
Ordre HAP/1782/2013, de 3 d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de comptabilitat local /
Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local.
Ordre EHA3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de les entitats
locals.
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació integrada per l’Ajuntament de
Móra d’Ebre, l’Escola Municipal de Musica i Dansa, Móra d’Ebre Bus SL i Societat Esportiva Móra
d’Ebre SL està format pels següents documents comptables:
a) Ajuntament i Escola Municipal de Música i Dansa:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
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El Sr. President de la Corporació presenta els comptes corresponents a l’exercici 2016.

- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria
b) Societat Móra d’Ebre Bus SL i Societat Esportiva Móra d’Ebre SL
- Memòria Comptes Anuals
- Informe de Gestió
- Comptes de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos

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 que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats del comptes determinats pel ple de la corporació.
Cal tenir en compte l’informe de la secretària-interventora acctal. relatiu al compte general de la
Corporació (i del seu organisme autònom i societats mercantils de capital íntegre municipal)
corresponent a l’exercici de 2016 de data 5 de juliol de 2017, les principals conclusions del qual són les
següents:

“I. Ajuntament:
L’Ajuntament presenta una situació de desequilibri patrimonial, en què els actius no corrents no estan
totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 490.672,72 euros.

La gestió pressupostària de l’Ajuntament mostra un resultat pressupostari ajustat de 369.941,66 euros,
un grau d’execució del pressupost de despeses del 91,38% i d’ingressos del 92,11%.
II. Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa:
El Patronat presenta una situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment
finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un desestalvi de 7.013,51 euros.
El Patronat presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 51.611,36€. La gestió de la tresoreria presenta un dèficit anual de 14.156,13 euros.
La gestió pressupostària del Patronat mostra un resultat pressupostari ajustat de 2.448,04 euros, un
grau d’execució del pressupost de despeses del 92,63% i d’ingressos del 90,66%.
III. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu consolidat, la
Corporació (Ajuntament + Patronat Escola de Música i Dansa + SEME SLU + BUS SLU) presenta una
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L’ajuntament presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 285.022,20€. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 171.101,46 euros.

capacitat de finançament de 90.859,50 euros, un incompliment de la regla de la despesa de
606.867,11 euros, i un rati de deute viu del 88,63% i un PMP global del darrer trimestre de 2016 de
48,57 dies.
IV. En relació al compte general, la Intervenció posa de manifest que, a grans trets s’han seguit
formalment les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat.”

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual ha dictaminat favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació
del compte general en data 31 de juliol de 2017.
S’ha exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 153, de data 8
d’agost de 2017.
Durant el termini de quinze dies en que s’ha exposat públicament el Compte General a fi que durant
aquest termini i vuit dies més es poguessin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les
observacions oportues, no s’han presentat.
Cal tenir presents els 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 al Plenari de la Corporació l’adopció del següent acord:

- Balanç de situació
- Comptes de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels
següents documents comptables corresponent a la Societat Esportiva Móra d’Ebre SL i la Societat
Móra d’Ebre Bus SL:
- Memòria Comptes Anuals
- Informe de Gestió
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos
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Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels
següents documents comptables corresponent a l’Ajuntament i el Patronat de l’Escola Municipal de
Música i Dansa:

Tercer.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
-

-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
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.

Quart.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats a
la part expositiva.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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