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DECRET
PRP2020/1382

ANTECEDENTS DE FET

En data 01/10/2020 l’alcaldessa sol·licita informe a la intervenció de la corporació sobre la 
liquidació del pressupost 2019.

En data 05/10/2020 la interventora emet informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació i sobre el compliment del principi d’estabilitat pressupostària, regla 
de la despesa i sostenibilitat financera.

FONAMENTS DE DRET

L’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment 
de tancament i la liquidació del pressupost.

L'article 191.3 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 estableix el caràcter preceptiu d’aquest 
informe.

L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del 
pressupost  posa de manifest diversos aspectes:

 Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

 Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les 
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així 
com la recaptació neta.

L’article 93.2 del Reial decret 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar:
- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a   31 de 

desembre
- El resultat pressupostari de l’exercici
- Els romanents de crèdit
- El romanent de tresoreria per a despeses  generals

L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la el 
punt 24.2 de la memòria, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova 
la Instrucció Model Normal de Comptabilitat es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació.

L'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix els 
límits mínims a aplicar en la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació.
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El punt 11 de la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor que va emetre en data 23 de gener de 2019 sobre el règim de tutela 
financera dels ens locals en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 
la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2019 recomana uns percentatges de dotació de 
dubtós cobrament. 

El punt 8.1 de la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor que va emetre en data 23 de gener de 2019 sobre el règim de tutela 
financera dels ens locals en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 
la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2019 diu que en cas de liquidació del pressupost 
amb un romanent de tresoreria per a despeses generals, ajustat per obligacions i per 
devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, sigui negatiu cal que el ple aprovi 
un pla de sanejament financer.
L’article 32, del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local, estableix l’execució de les actuacions de 
control permanent, entre les que hi ha: “1.d. Les actuacions previstes en les normes 
pressupostàries i reguladors de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a 
l’òrgan interventor.”

L’article 4.1.b.4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, diu que l’exercici 
del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l’ordenament 
jurídica a l’òrgan interventor, tals com: 

“... 

4.º L’emissió d’informe previ a l’aprovació de la liquidació del pressupost. 

...”  

La regla 47.3 de la ICAL estableix el següent: 
La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 
podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información que considere necesaria 
para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable que, en su caso, haya 
establecido el Pleno de la Corporación.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Berga no ha establert els processos de consolidació 
comptable, aquesta no es realitzarà en la liquidació.

Dels Estatuts del Patronat de la Fundació Çbenèfica de l’Hospital de Sant Bernabé aprovats 
pel ple de la corporació i publicats al BOBP de 28 d’abril de 1992 i modificats pel Ple de 
data 3 de setembre de 2015 i publicats al BOPB de data 9 de novembre de 2015 referent a 
la liquidació i comptes anuals, es transcriuen a continuació els seus articles 9.2 i 21_

“Art. 9.2. A títol enunciatiu, seran atribucions i facultats del Patronat:
...
g) Formar i presentar a la Corporació Local els pressupostos per a la seva aprovació, que 
seguiran el curs dels pressupostos ordinaris, essent com és la Fundació una modalitat de 
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gestió directa. Per la mateixa raó, els comptes anuals s’ajustaran a les normes establertes 
per a les Entitats locals....”

Cal comentar en aquest punt que l’Hospital segueix el pla general comptable de l’empresa 
privada, no seguint les normes establertes per a les Entitats Locals tal i com marquen els 
seus estatuts i per tant, havent d’adaptar al tancament tota la comptabilitat privada a pública

Art.21: “Els comptes de la Fundació s’aprovaran per la corporació local.”

Pels antecedents de fet i fonaments de dret exposats, vistos els informes d’intervenció que 
consten en l’expedient i vist l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, que estableix que l’aprovació de la 
liquidació del pressupost correspon a la presidenta de l’entitat local previ informe de la 
intervenció, 

DISPOSICIÓ

L’Alcaldessa RESOL,

PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Berga de 
l’exercici 2019 i dels seus ens dependents: OA Fundació Hospital Sant Bernabé i BRG 
progrés SLU, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:

1.- AJUNTAMENT DE BERGA

DESPESES  
1.     Exercici corrent  
Pressupost inicial: 14.766.796,37
Modificacions: 8.395.932,90

Crèdits definitius 23.162.729,27

Despeses Compromeses: 15.017.544,20

Obligacions reconegudes: 12.844.263,55

Pagaments realitzats 10.889.456,18

Pendents de pagament: 1.954.807,37

Despeses realitzades pendents d’aplicació 1.264.731,72

2.     Exercicis tancats:

Saldo inicial Pend. Pag.: 1.751.362,92

Rectificacions/baixes -1.226,17
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Pagaments ordenats i realitzats 1.157.760,76

Pendent pagament 592.375,99

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 1.857.107,71

INGRESSOS  
1.     Exercici corrent  
Pressupost inicial: 18.186.451,37

Modificacions: 8.395.932,90

Pressupost definitiu 26.582.384,27

Drets reconeguts nets: 13.651.859,46

Recaptació neta: 12.570.898,79

Pendents de cobrament: 1.080.960,67

2.     Exercicis tancats:  
Saldo inicial Pend. Cobr.: 4.374.179,43

Rectificacions/Baixes: -377.597,57

Cobraments: 463.575,38

Pendents de cobrament: 3.533.006,48

DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 4.613.967,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRN ORN RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 12.640.758,40 9.620.126,52 3.020.631,88

b. Altres operacions no financeres 1.006.292,52 1.239.278,26 -232.985,74

1.Total operacions no financeres (a+b) 13.647.050,92 10.859.404,78 2.787.646,14

2.Actius financers 4.808,54 4.868,98 -60,44

3.Passius financers 0 1.979.989,79 -1.979.989,79

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 13.651.859,46 8.884.283,97 807.595,91

AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals + 47.018,00

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici + 159.125,22

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici - 397.295,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 616.443,53
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ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS IMPORTS ANY 2018 IMPORTS ANY 2019

1. Fons líquids 1.402.271,07 1.735.422,54

2. Drets pendents de cobrament 4.299.407,12 4.741.617,04

+ del Pressupost corrent 844.353,22  1.080.960,67  

+ del Pressupost tancat 3.529.826,21  3.533.006,48  

+ d´Operacions no pressupostàries 126.042,43  142.944,15  

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 200.814,74  15294,26  

3. Obligacions pendents de pagament 1.814.736,10 3.154.455,87

+ del Pressupost corrent 1.324.343,02  1.954.807,37  

+ del Pressupost tancat 427.019,90  592.375,99  

+ d´Operacions no pressupostàries 966.746,40  624.899,28  

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 903.373,22  17.626,77  

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)  3.886.942,09  3.322.583,71

II. Saldos de dubtós cobrament 1.172.862,35  2.350.040,87  

III. Excés de finançament afectat   398.396,35  

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II- III) 2.714.079,74  574.146,49

DPA + DIPP  35.941,17  1.265.560,22

Romanent ajustat  2.678.138,57  -691.413,73

ROMANENTS DE 
CRÈDIT   
COMPROMESOS 2.173.280,65
AUTORITZATS 30.609,29
RETINGUTS 1.969,75
NO DISPONIBLES 0,00
NO COMPROMESOS 8.112.606,03
TOTALS  10.318.465,72

Estalvi net Entitat local
Drets reconeguts nets Cap. 1 a 5 12.640.758,40

Obligacions reconegudes netes Cap. 1, 2 i 4 9.394.529,11

Estalvi brut 3.246.229,29
Anualitat teòrica 1.911.882,17
Estalvi net 1.334.347,12
Percentatge 10,56%
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2.- HOSPITAL SANT BERNABÉ

DESPESES  
1.     Exercici corrent  
Pressupost inicial: 22.949.025,57
Modificacions: 2.867.583,54
Crèdits definitius 25.816.609,11
Despeses Compromeses: 25.190.045,39
Obligacions reconegudes: 25.190.045,39
Pagaments realitzats 17.805.604,83
Pendents de pagament: 7.384.440,56
Despeses realitzades pendents 
d’aplicació 0,00

2.     Exercicis tancats:  
Saldo inicial Pend. Pag.: 7.733.752,13
Rectificacions/baixes 0,00
Pagaments ordenats i realitzats 7.733.752,13
Pendent pagament 0,00
CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 7.384.440,56

INGRESSOS  
1.     Exercici corrent  
Pressupost inicial: 22.599.076,77
Modificacions: 2.868.583,54
Pressupost definitiu 25.467.660,31
Drets reconeguts nets: 24.556.206,29
Recaptació neta: 20.319.530,92
Pendents de cobrament: 4.236.675,37
2.     Exercicis tancats:  
Saldo inicial Pend. Cobr.: 5.196.491,20
Rectificacions/Baixes: 1.229.954,18
Cobraments: 5.196.491,20
Pendents de cobrament: 1.229.954,18
DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 5.466.629,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRN ORN RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 24.492.872,74 24.810.781,26 -317.908,52
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b. Altres operacions no financeres 63.333,55 272.697,48 -209.363,93

1.Total operacions no financeres (a+b) 24.556.206,29 25.083.478,74 -527.272,45

2.Actius financers 0,00 0,00 0,00

3.Passius financers 0 106.566,65 -106.566,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 24.556.206,29 24.976.912,09 -633.839,10

AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals +  

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici +  

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici -  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -633.839,10

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS IMPORTS ANY 2018 IMPORTS ANY 2019

1. Fons líquids 55.063,40 56.073,44

2. Drets pendents de cobrament 5.196.491,20 5.466.629,55

+ del Pressupost corrent 5.196.491,20  4.236.675,37  

+ del Pressupost tancat   1.229.954,18  

+ d´Operacions no pressupostàries     

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva     

3. Obligacions pendents de pagament 9.560.803,64 10.391.689,72

+ del Pressupost corrent 7.733.752,13  7.384.440,56  

+ del Pressupost tancat   0,00  

+ d´Operacions no pressupostàries 1.827.051,51  3.066.981,65  

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva   59.732,49  

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)  -4.309.249,04  -4.868.986,73

II. Saldos de dubtós cobrament   98.582,81  

III. Excés de finançament afectat     

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II- III) -4.309.249,04  -4.967.569,54

DPA + DIPP     

Romanent ajustat  -4.309.249,04  -4.967.569,54

ROMANENTS DE CRÈDIT   
COMPROMESOS 0,00
AUTORITZATS 0,00
RETINGUTS  
NO DISPONIBLES 0,00
NO COMPROMESOS 626.563,72
TOTALS  626.563,72
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Estalvi net Organisme autònom
Drets reconeguts nets Cap. 1 a 5 24.492.872,74

Obligacions reconegudes netes Cap. 1, 2 i 4 24.652.057,28

Estalvi brut -159.184,54

3.- BRG PROGRÉS SLU

Balanç de situació  
Actiu 248.524,22
Passiu 249.085,12
Pèrdua/guany -560,90

Compte de pèrdues i guanys  
Ingressos 729.816,29
Despeses 730.377,19
Resultat de l'exercici -560,90

Liquidació del pressupost  
Drets pendents de cobrament 200.460,33
Obligacions pendents de pagament 62.292,52

SEGON.- ELABORAR I APROVAR un pla de sanejament financer que prevegi les mesures 
de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries necessàries per regularitzar aquesta 
situació temporal d’insolvència com a molt tard, en el tancament comptable de l’exercici 
2020. SOL·LICITAR l’elaboració d’aquest pla a la Diputació de Barcelona.

TERCER.- DONAR-NE COMPTE al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que 
se celebri.

QUART.- TRAMETRE l’expedient als òrgans competents de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcaldessa, 
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat 
i signat electrònicament.   

L’Alcaldessa, El secretari

Montserrat Venturós Villalba             Antoni Pérez i Zúñiga
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