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La Comissió Especial de Comptes ha emès, en sessió de 23 de juny de 2022, el següent
INFORME:
Informe del Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2021.
Antecedents de fet
1. Finalitzat l’exercici pressupostari i comptable procedeix elaborar el Compte General la
funció del qual consisteix en posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
2. El Compte General de l’Ajuntament de Sabadell està integrat pel Compte de la pròpia
entitat i pels Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
3. El Compte de l’entitat està format pel Balanç, el Compte del resultat econòmic –
patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de
Liquidació del Pressupost i la Memòria.
4. Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament municipal estan formats
pels estats previstos en el Pla General de Comptabilitat de l’empresa.
5. L’interventor general ha formulat el Compte General de l’Ajuntament de Sabadell de
l’exercici 2021, el 13 de maig de 2022.
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) Els articles 200, 208, 209, 211 i 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 (d’ara en
endavant TRLHL).
b) L’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
c) Les Regles 44 a 51 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
d) L’article 41 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
e) La Resolució de 2 de desembre de 2015 de la Presidència del Tribunal de Comptes per
la qual es publica l’acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel qual s’aprova la Instrucció
que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format del
Compte esmentat, a partir de la corresponent a l’exercici 2015.
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D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. L’article 200 del TRLHL estableix que les entitats locals, els seus organismes autònoms
i les seves societats mercantils amb participació total o majoritària resten sotmesos al règim
de la comptabilitat pública, sense perjudici de l’adaptació d’aquestes últimes a les
disposicions del Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil i al Pla General de
Comptabilitat vigent per a les empreses.
2. L’article 208 del TRLHL determina que les entitats locals, finalitzat l’exercici pressupostari,
han de formar el Compte General, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
3. L’article 209 del TRLHL detalla que el Compte General està integrat pel de la pròpia
entitat, pel dels seus organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital
íntegrament municipal.
4. La regla 45 de l’Ordre HAP/1781/2013 concreta que integren el Compte General:
a) El Balanç
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial
c) L’Estat de canvis del patrimoni net
d) L’Estat de fluxos d’efectiu i
e) L’Estat de liquidació del Pressupost i la Memòria
5. La regla 46 de HAP/1781/2013 precisa que els comptes anuals de les societats
mercantils i de les entitats publiques empresarials de l’entitat local seran les previstes en el
Pla General de Comptabilitat.
6. L’article 211 del TRLHL i la regla 48 de l’Ordre HAP/1781/2013 concreten que el Compte
General s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
a) Les actes d’arqueix de les existències en Caixa referides al final de l’exercici.
b) Les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a
favor de l’entitat referits al final de l’exercici.
c) Els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
d) Els comptes anuals de les unitats depenents de l’entitat local incloses en l’àmbit de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, no
compreses en l’apartat anterior ni integrades en el compte general.
e) En els municipis de població superior a 50.000 habitants, a més, una memòria justificativa
del cost i rendiment del serveis públic i una memòria demostrativa del grau de compliment
dels objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el cost d’aquests.
7. L’article 212 del TRLHL i les regles 47 i 49 de l’Ordre HAP/1781/2013, en concordança
amb l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen el procediment següent en
relació a la formació i l’aprovació del Compte General:
a) La Intervenció General ha de formar el Compte General abans del 15 de maig de l’exercici
següent al que corresponguin.
b) El Compte General s’ha de sotmetre a l’informe de la Comissió Especial de Comptes
abans de l’1 de juny de l’exercici immediat.
c) El Compte general i l’informe de la Comissió Especial s’han d’exposar al públic per un
termini de quinze dies durant els quals les persones interessades poden presentar les
reclamacions, objeccions i observacions que estimin oportunes, les quals han de ser
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examinades per la Comissió Especial prèvia pràctica de quantes comprovacions s’estimin
com a necessàries per a l’emissió de nou dictamen, que ha de ser elevat, juntament amb
les reclamacions, discrepàncies o observacions presentades a la consideració del Ple
municipal amb caràcter definitiu, abans de l’1 d’octubre.
8. L’article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes prescriu que
les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, directament, a la
Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre l’any següent al tancament de l’exercici.
9. La Resolució de 2 de desembre de 2015 de la Presidència del Tribunal de Comptes per
la qual es publica l’acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel qual s’aprova la Instrucció
que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format del
Compte esmentat, a partir de la corresponent a l’exercici 2015, regula el procediment per a
la presentació telemàtica del Compte General.
Per la qual cosa, la Comissió Especial de Comptes emet el següent
INFORME:
Primer. Informar favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Sabadell de
l’exercici 2021, que està integrat pel Compte General de la pròpia entitat i el de les societats
municipals Habitatges Municipals de Sabadell, SA, Promoció Econòmica de Sabadell, SL i
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL.
Segon. Establir que el Compte General, així com l’Informe emès per aquesta Comissió,
siguin exposats al públic, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un
termini de quinze dies, durant el qual les persones interessades podran formular les
reclamacions, objeccions i observacions que considerin pertinents.
Tercer. Determinar que, transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin formulat
reclamacions, objeccions o observacions, el Compte General i el present Informe es
sotmetran a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació definitiva, previ
dictamen de la Comissió Informativa. En cas contrari, la Comissió Especial de Comptes
emetrà un nou informe.
Quart. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell.
Annex
1
2

Descripció document
1. Formulació del Compte General 2021
2 1 Balanç Ajuntament

Referència
INT16I02DN
INT16I01S2

Codi segur verificació
23322N1H6H2S5J1T1CYW
1U4I3G571H546B1M0N1W
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2 2 Compte de resultat eocnomic
patrimonial Ajuntament
2 3 Estat de canvis en el patrimoni net
Ajuntament
2 4 Estat de fluxos defectiu Ajuntament
2 5 Estats liquidació Pressupost 2021
2 6 Memòria Ajuntament de Sabadell
3 1 1 Balanç de situació RADIO
3 1 2 Compte de pèrdues i guanys RADIO
3 1 3 Memòria RADIO
3 1 4 Certificat aprovació per JGA Ràdio
3 2 1 Balanç de Situació VIMUSA
3 2 2 Compte de perdues i guanys
VIMUSA
3 2 3 Estat de canvis en el patrimoni net
VIMUSA
3 2 4 Estat de fluxos dEfectiu VIMUSA
3 2 5 Memòria Vimusa
3 2 6 Informe Auditoria VIMUSA
3 2 7 Certificat aprovació per JGA Vimusa
3 3 1 Balanç de Situació PES
3 3 2 Compte de pèrdues i guanys PES
3 3 3 Estat de canvis en el patrimoni net
PES
3 3 4 Estat de fluxos dEfectiu PES
3 3 5 Memòria PES
3 3 6 Informe Auditoria PES
3 3 7 Certificat aprovació per JGA PES
4 1 Acta d'arqueig i certificacions
bancàries Ajuntament 31-12-21
4 2 1 Balanç i comptes de resultats ec pat
consolidat sector AP
4 2 2 Balanç i comptes resultats ec pat
consolidat grup ajuntament
4 3 Memòria demostrativa grau
compliment dels objectius programats i del
cost i rendiment dels serveis
4.4 Formulació de les operacions de fi
d'exercici 2021

INT16I01S3

0R1C4K034A2F5G2S12FZ

INT16I01S4

66654L6037504I2H0BN0

INT16I01S5
INT16I01EG
INT16I02RV
INT16I02TH
INT16I02TI
INT16I02TJ
INT16I02T4
INT16I01I4
INT16I01IA

240T5X4L210P655H0DVA
2A4G672S1Q4I5Y360IUX
2M4V4I570T15732C0PPC
0M5X1J0P0O344G2D18R7
3Z4G0Q001T2E730114QI
272M735U0G6A6V020IK7
4S392L17103K574P1541
4P1L1T3Z5C3T0811123D
0H1A69505M054L5E0SQ1

INT16I01IC

4E520O376Y370F170VQQ

INT16I01ID
INT16I0213
INT16I024Z
INT16E022B
INT16I01MG
INT16I01MH
INT16I01MK

1X4J73314C6H164D1DSJ
1R266J2E4A6365480DPA
27463K254T1U3O4J0OM4
3T2V0K4D4I4N3K6S0JLE
6S312B443J1U2K2I02XY
343K263W0P4S2X010ER4
375J5A56082X1V2M16MW

INT16I01MP
INT16I02EB
INT16I02EC
INT16S02SY
INT16I01MV

0N6X1E3S0G4Z1655001Z
2E1W1U545V595J4X0SW0
612N0L086H56711Q0784
5I1Y3J322F0G1N090OQH
5Y2N6V435J505W1B15ZH

INT16I02TS

6A315J2Q571M6N4U09BV

INT16I02TT

0H5Y675T1W3A5W60113V

INT16I01TC

0X5Q1K3Y2234323U0155

INT16I01YI

2T0O0D3Q194L1H3Z0RXJ

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
FIR$VICEP
Montserrat González Ruiz
Vicepresidenta primera Comissió Especial de Comptes
28-06-2022 10:07:26

FIR$SEGE_0
Cabezuelo Valencia, David
SECRETARI GENERAL
28/06/2022 12:38
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