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ACORD 
 

Títol: 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ 
DE LA SELVA DE L’EXERCICI 2020 
 
Text: 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ 
DE LA SELVA DE L’EXERCICI 2020 
 
ANTECEDENTS  
 
Atès l’establert a l’article 212.2 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 (TRLRHL), la Comissió 
Especial de Comptes, en data 27 de maig de 2021, va informar favorablement el Compte 
General de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 2020. El compte general i 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’han sotmès a informació pública 
mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 112, de data 11 de juny de 2021, durant el termini de quinze dies, per tal que els 
interessats, durant aquests quinze dies, poguessin presentar reclamacions, objeccions 
o observacions.  
 
D’acord amb el certificat de la Secretaria de 14 de juliol de 2021, durant el termini 
d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions al 
compte general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, per la qual cosa 
procedeix el tràmit de la seva aprovació definitiva. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els article 52.2.f. i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la proposta 
serà aprovada sent suficient l’adopció de l’acord per majoria simple. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 



 
 

 
 

 
PRIMER. Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 
2020 segons detall que a continuació s’exposa: 

 
1. COMPTES ANUALS 

 
1.1. DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL 

 
-  El balanç, amb un actiu de 40.459.598,83 €, un patrimoni net de 

36.589.294,25 €, un passiu no corrent de 1.760.215,33 € i un passiu 
corrent de 2.110.089,25 €. 

-  El compte del resultat econòmico-patrimonial, que dóna un estalvi de 
316.738,70  €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
-  L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 
 Crèdits inicials ............................................................ 10.861.374,86 € 

 Modificacions de crèdit .................................................3.384.761,37 € 

 Crèdits definitius ......................................................... 14.246.136,23 € 

 Despeses compromeses ............................................ 12.516.370,27 € 

 Obligacions reconegudes ........................................... 11.935.670,13 € 

 Pagaments líquids ...................................................... 11.232.111,64 € 

 Obligacions pendents de pagament................................ 703.558,49 € 

 Romanents de crèdit ............................................ 2.310.466,10 € 
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 

detall: 
 Previsions inicials ...................................................... .10.861.374,86 € 

 Modificacions ................................................................3.384.761,37 € 

 Previsions definitives .................................................. 14.246.136,23 € 

 Drets reconeguts ........................................................ 11.020.174,51 € 

 Drets anul·lats ................................................................ 253.921,20 € 

 Drets cancel·lats ........................................................................ 0,00 € 

 Drets reconeguts nets ................................................ 10.766.253,31 € 

 Recaptació neta ......................................................... 10.004.867,59 € 

 Drets pendents de cobrament......................................... 761.385,72 € 

 Excés de previsió .........................................................3.479.882,92 € 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 825.719,89 €. 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013. 
 
 
1.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT 

JOSEP 
 

- El balanç, amb un actiu de 1.847.293,81 €, un passiu corrent de 
59.015,66 € i un patrimoni net de 1.788.278,15 €. 



 
 

 
 

- El compte del resultat econòmico-patrimonial, que dóna un estalvi de 
656.136,41 €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 

- L’estat de fluxos d’efectiu. 

- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 

detall: 
 Crèdits inicials ..............................................................1.919.387,86 € 

 Modificacions de crèdit ................................................... 172.039,95 € 

 Crèdits definitius ...........................................................2.091.427,81 € 

 Despeses compromeses ..............................................1.225.905,29 € 

 Obligacions reconegudes netes ....................................1.133.491,87 € 

 Pagaments líquids ........................................................1.133.491,87 € 

 Obligacions pendents de pagaments ......................................... 0,00 € 

 Romanents de crèdit ...................................................... 957.935,94 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
 Previsions inicials .........................................................1.919.387,86 € 

 Modificacions .................................................................. 172.039,95 € 

 Previsions definitives .....................................................2.091.427,81€ 

 Drets reconeguts ..........................................................1.707.029,45 € 

 Drets anul·lats ................................................................... 34.103,75€ 

 Drets cancel·lats ........................................................................ 0,00 € 

 Drets reconeguts nets ..................................................1.672.925,70 € 

 Recaptació neta ...........................................................1.669.440,49 € 

 Drets pendents de cobrament............................................. 3.485,21 € 

 Excés de previsió ........................................................... 418.502,11 € 
 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 670.342,49 €. 

- La memòria integrada pels 28 estats que estableix la ICAL 2013. 
 

1.3. DE LA SOCIETAT GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ, SL  

- El balanç, amb un actiu de 20.831,15 €, un patrimoni net de -43.466,18 €, 
un passiu no corrent de 41.355,95 € i un passiu corrent de 22.941,38 €. 

- El compte de pèrdues i guanys, que dóna un resultat de 0,00 €. 

- La memòria  
 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
El compte general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’acompanya dels 
documents de la regla 45.3 de la ICAL 2013: 

 
2.1. DE L’ENTITAT LOCAL 

- L’acta d’arqueig. 

- Les certificacions de cada entitat financera. 

- La conciliació bancària. 
 



 
 

 
 

2.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT 
JOSEP 

- L’acta d’arqueig. 

- Les certificacions de cada entitat financera. 

- La conciliació bancària. 
 
SEGON. Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre, 
d’acord amb la regla 51.2 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i l’art. 41.4 de la Llei 
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
 
TERCER. Trametre l’expedient al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
abans del 31 d’octubre, de conformitat amb l’article 15.5 de l’Ordre HAP/2105/2015, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 
 
 
Signat electrònicament, 
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