
 
 
 
 

 
 

OD-11 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar l'expedient de baixa de saldos no pressupostaris d'exercics tancats. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de juliol de 2022, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès l’informe 

següent: 
 
“En relació amb l'expedient relatiu a la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris 
corresponents a exercicis tancats, en compliment de la Provisió de Gerència de data 4 de juliol, emeto el 
següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l'article 5.2.b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, amb 
base als següents, 

 
ANTECEDENTS DE FETS: 
 
1. Amb data 4 de juliol de 2022, es va iniciar el procediment. 
 
2. La conciliació de saldos dels Conceptes no Pressupostaris a la vista dels errors detectats per la 

Intervenció, fa necessari procedir a depurar-los, i per tant donar-los de baixa  el saldo inicial 
d'aquests.  

 
4.  Així, la depuració a practicar és del següent tenor literal: 

 
En el Llistat de Conceptes No Pressupostaris existent en la Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es recullen les següents dades: 

 
Econòmica Cte. PGCP Descripció Saldo inicial creditors Saldo Actual Creditor 

20061 5610 ALTRES RETENCIONS 5.692,16 5.692,16 

20504 4190 REGULARITZACIÓ MES NOMINA +/- 3.313,91 3.313,91 

20506 4190 PACTES TERRITORIALS 2007 10.494,32 10.494,32 

Total 
  

19.500,39 19.500,39 

 
D'acord amb el que assenyala a continuació, cal depurar el saldo dels comptes en la forma que 
s'especifica: 

 
Compte SICALWIN: 20061  
Compte PGC 5610  
Descripció: Altres retencions 
Baixa de saldo inicial: 5.692,16 euros 
Motiu: Aquests moviments ja es van pressupostar en la nòmina de cada mes. 
 
Compte SICALWIN: 20504  
Compte PGC 4190 
Descripció: Regularització nòmina moviments + i negatius 
Baixa de saldo inicial: 3.313,91 euros 
Motiu: Aquests moviments ja es van pressupostar en la nòmina de cada mes. 



 
 
 
 

 
 

 
Compte SICALWIN: 20506  
Compte PGC 4190 
Descripció: Pactes Territorials 2007 
Baixa de saldo inicial: 10.494,32 euros 
Motiu: Quan es va aprovar la disminució de la subvenció no es va disminuir la despesa  

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
1. La legislació aplicable és la següent:  
 

 L'article 22.2.e) del a Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 L'article 94 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de pressupostos. 

 La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 La Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model 

Normal de Comptabilitat Local. 

 
2. Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació 

aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, conforme a l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
3. Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució, 

 
Per tot això, PROPOSO 

 
1.  Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la seva posterior baixa en els 

termes proposats en aquest Informe i que quedaria com segueix: 
 

Econòmica Cte. PGCP Descripció 
Saldo inicial 

creditors 
Saldo Actual 

Creditor 
Baixa Saldo  

20061 5610 ALTRES RETENCIONS 5.692,16 5.692,16 -5.692,16 €                 -   €  

20504 4190 REGULARITZACIÓ MES NOMINA +/- 3.313,91 3.313,91 -3.313,91 €                 -   €  

20506 4190 PACTES TERRITORIALS 2007 10.494,32 10.494,32 -10.494,32 €                 -   €  

Total 
  

19.500,39 19.500,39 -19.500,39 €                 -   €  

 
2. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la depuració de saldos dels 

comptes no pressupostaris assenyalada. 
 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L'article 94 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 
 

2. La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
 



 
 
 
 

 
 

3. L’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local. 
 

4. L’article 14.2.e) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple comarcal per a l’aprovació i modificació dels pressupostos i aprovació dels comptes, 
autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la seva posterior baixa 

d’acord amb l’informe transcrit en la relació de fets, en el sentit següent: 
 

Econòmica Cte. PGCP Descripció 
Saldo inicial 

creditors 
Saldo Actual 

Creditor 
Baixa Saldo  

20061 5610 ALTRES RETENCIONS 5.692,16 5.692,16 -5.692,16 €                 -   €  

20504 4190 REGULARITZACIÓ MES NOMINA +/- 3.313,91 3.313,91 -3.313,91 €                 -   €  

20506 4190 PACTES TERRITORIALS 2007 10.494,32 10.494,32 -10.494,32 €                 -   €  

Total 
  

19.500,39 19.500,39 -19.500,39 €                 -   €  

 
2. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la depuració de saldos 

dels comptes no pressupostaris assenyalada. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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