Ajuntament de Reus

HISENDA
Intervenció

Informe d’Intervenció sobre la tramitació i el contingut del
Compte General 2020

INFORME D’INTERVENCIÓ

En relació a l'expedient per a l'examen del Compte General de 2020, que està
integrat pels comptes de les Entitats següents:


Ajuntament de Reus



Organismes Autònoms Administratius:







Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”



Institut Municipal Reus Cultura



Institut Municipal de Formació i Empresa

Societats Municipals, amb participació íntegra -100%- del capital social:


Centre M.Q. Reus SA



Reus Transport Públic SA



Reus Esport i Lleure SA



Reus Serveis Municipals SA –consolidat-



Reus Serveis Municipals SA



Reus Mobilitat i Serveis SA



Reus Desenvolupament Econòmic SA

Consorcis (adscrits a l’Entitat Local d’acord amb l’art. 120 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, i de conformitat amb el que
disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals):


Consorci del Teatre Fortuny



Consorci del Teatre Bartrina

S’acompanyen a l’expedient:
1) Comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària
en el capital social per part de l’Entitat Local:


SAGESSA, Assistència Sanitària i Social SA

2) Comptes anuals d’aquelles entitats 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:
 Fundació IMFE Mas Carandell


Fundació Sagessa Salut



Fundació per a l'Atenció Social



Fundació per a l'Acció Educativa
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Fundació per la Recerca, Docència i Formació en l'àmbit sanitari

S’emet el següent informe:
La normativa aplicable ve recollida entre altres, als articles 208 i següents del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril,
Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (Instrucció de Comptabilitat), i legislació administrativa
i mercantil.
Amb caràcter general, el Compte General serà rendit pel President abans del 15
de maig de l’exercici següent al que correspongui.
Amb igual termini s’ha de rendir i proposar inicialment pels seus òrgans
competents els estats i comptes dels organismes autònoms i societats mercantils,
així com del consorcis adscrits.
El Compte General s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de
Comptes de l’Entitat Local abans de l’1 de juny, i ha d’estar exposat al públic per
període de 15 dies, durant els quals, els interessats podran presentar
reclamacions, objeccions, observacions i queixes, que examinades per la
Comissió Especial i practicades les comprovacions que aquesta estimi
convenients, emetrà nou informe.
Acompanyada dels informes de la Comissió i de les reclamacions i queixes
formulades, el Compte General, s’ha de sotmetre al Ple de la corporació perquè
aquest pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.
També s’haurà de remetre l’expedient degudament aprovat a la fiscalització de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en virtut de les seves competències, així
com al Tribunal de Comptes.
Els Comptes de l'Ajuntament, Organismes Autònoms Administratius dependents i
Consorcis adscrits, es presenten segons la Instrucció de Comptabilitat per
l'Administració Local, Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb els formats de la versió SICAL del
sistema informàtic municipal.
Un cop efectuada la liquidació del pressupost municipal s’incorporen els
romanents de crèdit de l’exercici anterior.
En relació al Títol IV de les Bases d’Execució del Pressupost s’han aplicat els
ingressos coneguts pel servei de Gestió Econòmica i Pressupostària, així com
també els meritats en aquest exercici, i liquidacions d’exercicis anteriors no
contemplades anteriorment.
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Segons la Regla 44 de la I.C., el Compte General comprendrà el de la pròpia
Entitat, els dels seus Organismes Autònoms i els de les Societats Mercantils de
capital íntegrament propietat de l’Ajuntament. No obstant, la regla 48 de la I.C.
estableix que al Compte General s’acompanyaran els comptes de les societats
mercantils, en que tingui capital social amb participació majoritària de l’Entitat
local. Així mateix, també s’incorporaran els comptes anuals d’aquelles 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. Els
comptes anuals consolidats s’han confeccionat d’acord amb la normativa
mercantil vigent.
Així mateix, els dos Consorcis adscrits es troben sotmesos a pressupost
administratiu de caràcter limitatiu, i l’òrgan de control d’aquests Ens és la
Intervenció de l’ Ajuntament de Reus. Per tant, aquest Compte General, formulat
pel citat òrgan interventor, dona compliment a la previsió de l’art. 120 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
El control financer de les Societats Mercantils s’efectua “a posteriori” mitjançant
normes d’auditoria del sector públic, incorporant-se a l’expedient, única i
exclusivament als efectes de formació del Compte General els informes emesos
pels respectius auditors de comptes, tot i això, s’acompanya a l’expedient informe
d’Intervenció sobre els Comptes Anuals de l’exercici 2017 corresponents a les
Societats Mercantils Dependents, per tal de donar compliment a l’exigència de
l’art. 220 del TRLRHL, exclusivament pel que fa a l’adequada presentació de la
informació financera. La resta del control financer quedarà incorporada en el
corresponent informe anual.
S’acompanya a l’expedient informes relatius al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l´art.16 del R.D.1463/2007, de sostenibilitat
financera i de la regla de despesa, d’acord amb la Llei Orgànica2/2012 de 27
d’abril, modificada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, als efectes
que sigui elevat al Ple juntament a l’expedient del Compte General.
Pel que fa als informes anuals de fiscalització posterior i control financer s’elevarà
posteriorment al Ple per al seu coneixement i efectes, d’acord amb les previsions
dels art. 219 i 220 del TRLRHL i del Pla anual de control financer.
També s’ha de tenir en compte el que disposa la regla 49.4 de l’Ordre HAP
1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques (Instrucció de Comptabilitat): “La aprobación de la Cuenta General es
un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control
externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella,
ni genera responsabilidad por razón de las mismas”.
Per tot això, s'emet el present informe, que es limita a les funcions pròpies
d'aquesta Intervenció, de conformitat a les Bases d’execució del Pressupost per a
2020, i a la organització municipal, el qual junt amb tota la documentació que
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constitueix el Compte General, es sotmet a la consideració de la Comissió
Especial de Comptes, perquè el seu informe, amb les observacions que consideri
oportunes i previ el tràmit legal d’exposició pública, es sotmeti al Ple de la
Corporació perquè, si s’escau, pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre, i
posteriorment tramés a la Sindicatura de Comptes i Tribunal de Comptes, abans
del dia 15 d’octubre.
Reus, document signat electrònicament
L’Interventor
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