
 
 
 
 

 
 

OD-12 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos 
d’exercicis tancats. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de juliol de 2022, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès l’informe 

següent: 
 
“En relació amb l'expedient relatiu a l’anul·lació dels drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis 
tancats, en compliment de la Provisió de la Gerència de data 5 de juliol de 2022, i en compliment d'allò 
que s'ha fixat en 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 FET 

 
1. Amb data 5 de juliol, es va iniciar el procediment. 

 
2. Una vegada liquidat el pressupost de cada exercici a 31 de desembre de l'any natural corresponent, 

els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions, quedaran a 
càrrec de la Tresoreria local. 

 
És per aquest motiu que, tret que concorrin errors o omissions, aquests saldos són inamovibles; de 
manera que la modificació o la rectificació del saldo inicial dels drets pendents de cobrament, tant a 
l'alça com a la baixa1, solament serà possible com a conseqüència d'errors, que afectin el saldo 
pendent de cobrament a 1 de gener. 

 
3. Tenint en compte les facultats d'aquesta Tresoreria i a la vista del saldo dels drets pendents de 

cobrament reconeguts en exercicis anteriors, s'ha detectat que s'han comès els següents errors2 

(incloure la descripció detallada dels errors descoberts) que afecten el saldo pendent de cobrament en 1 
de gener: 

 
N. Operació Aplicació OBERVACIONS Suma de Saldo 

120100000007 2010 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 149.501,48  
120110000005 2011 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 69.697,40  
120120000003 2012 1 45004 Un cop justificat no es va fer la la disminució del dret 61.141,70  
120120000005 2012 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 90.120,02  
120130000001 2013 1 39901 Aquest dret és va de descomptat de la facturació 1.774,56  
120130000002 2013 1 45028 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 2.178,38  
120140000001 2014 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120140000030 2014 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 118.338,21  
120140000031 2014 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 534,60  

                                            
1 Si calgués rectificar el saldo inicial de la 431 a l'alça, carregarem dita compta amb abonament a la 779 "Ingressos i beneficis 

d'exercicis anteriors", si l'origen del dret de cobrament va ser un ingrés, o al compte de balanç corresponent (dels grups 1, 2 i 5) si 

el dret de cobrament va sorgir per una operació patrimonial.  
Si es tracta de rectificar el saldo inicial de la 431 a la baixa, s'abonarà al compte 6791 " Pèrdua per la modificació de drets de 

pressupostos tancats. En aquest cas l'ajust es realitza amb signe negatiu per no desvirtuar el significat de les sumes de l'ha de i 

haver de la compte 431. 
2 Tant positius com a negatius. 



 
 
 
 

 
 

120150000001 2015 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120150000055 2015 1 45062 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 2.478,64  
120150000056 2015 1 45063 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 2.517,47  
120150000057 2015 1 45064 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 1.114,20  
120160000101 2016 1 46230 Duplicat RD 44.477,50  
120170000001 2017 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120170000002 2017 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120170000309 2017 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120170000442 2017 1 34907 No es va comptabilitzar correctament el traspas d'ABIS a SICALWIN 498,50  
120180000090 2018 01 46700 Duplicat RD 28.767,00  
120180000524 2018 01 32500 No es va descomptar la taxa 79,78  
120180001589 2018 01 39901 No es va comptabilitzar correctament una reposició pagament 1.220,66  

Total general 
  

574.839,00  

 
4. La modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos tancats de exercicis tancats a 

causa de comissió dels errors citats es considera acreditada, i com a conseqüència haurà de 
rectificar-se el saldo de drets reconeguts en la quantia de 574.839,00 euros: 

 

N. Operació Nom del tercer 
Suma de 
Saldo 

Suma de 
BAIXA 

Suma de 
SALDO 
RECTIFICAT 

120100000007 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 149.501,48  -149.501,48  0,00  

120110000005 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 69.697,40  -69.697,40  0,00  

120120000003 INSTITUT CATALA I SERVEIS SOCIALS (ICASS) 61.141,70  -61.141,70  0,00  

120120000005 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 90.120,02  -90.120,02  0,00  

120130000001 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 1.774,56  -1.774,56  0,00  

120130000002 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 2.178,38  -2.178,38  0,00  

120140000001 VIATGES PLUS 79,78  -79,78  0,00  

120140000030 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 118.338,21  -118.338,21  0,00  

120140000031 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 534,60  -534,60  0,00  

120150000001 ESPIGALL, SCP 79,78  -79,78  0,00  

120150000055 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 2.478,64  -2.478,64  0,00  

120150000056 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 2.517,47  -2.517,47  0,00  

120150000057 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 1.114,20  -1.114,20  0,00  

120160000101 CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL 44.477,50  -44.477,50  0,00  

120170000001 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIO PRIVADA CATALANA. AGI 79,78  -79,78  0,00  

120170000002 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA 79,78  -79,78  0,00  

120170000309 AUDIFILM CONSULTING, SLU 79,78  -79,78  0,00  

120170000442 ERROR OBERTURA ABSIS 2017 - SICALWIN 2018 498,50  -498,50  0,00  

120180000090 CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL 28.767,00  -28.767,00  0,00  

120180000524 UTE  A0 Mayores Servicios Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL 79,78  -79,78  0,00  

120180001589 NÒMINES 1.220,66  -1.220,66  0,00  

Total general 
 

574.839,00  -574.839,00  0,00  

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 

 L'article 191.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 

 L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 

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

 Els articles 4, 44, 82 i 83  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 



 
 
 
 

 
 

 
Vist quant antecedeix, es considera que aquest expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable.  

 
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 
novembres, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució, 

 
Per tot això, PROPOSO: 

 
1. Remetre aquest expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos 

tancats, deguda a comissió d'errors descrits, per import de 574.839,00 euros a Secretaria perquè el 
President  ho inclogui en l'ordre del dia de la pròxima sessió de la Comissió Informativa d'Hisenda. 
 

2. Acordat el Dictamen de la Comissió Informativa, elevar l'expedient al Ple de la corporació per a la 
seva aprovació provisional. 

 
3. En atenció a la naturalesa de les operacions, sotmetre l'expedient a tràmit d'audiència, durant el 

termini de 10 dies,  mitjançant notificació expressa als interessats, que com a tals constin en 
l'expedient, a fi que puguin comparèixer en aquest a l'efecte d'al·legar i presentar quants documents i 
justificacions estimin pertinents.” 

 
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 191.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

2. Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos. 
 

3. L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 
 

4. Els articles 4, 44, 82 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 

5. 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 provisionalment l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de 

pressupostos d’exercicis tancats per import total de 574.839 euros, d’acord amb l’informe de 
la relació de fets.  
 

2. Sotmetre l'expedient a tràmit d'audiència per un termini de 10 dies mitjançant notificació 
expressa als interessats, per tal que hi puguin comparèixer i al·legar el que estimin oportú, 
transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions esdevindrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord i se’n farà la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal. 

 

 
 
Document signat electrònicament. 
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