MEMÒRIA RELATIVA AL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI ECONÒMIC DE
2011 CORRESPONENT A AQUEST AJUNTAMENT
1.- ORGANITZACIÓ.
L’Ajuntament d’Esplugues esta format per 21 regidors.
Els òrgans polítics són els següents:
• Alcaldia: L’Alcaldessa es la presidenta i té la màxima representació de
l’Ajuntament. La seva funció es dirigir el govern i administració municipal i
convocar i presidir les sessions de ple i de junta de govern local. Es un
òrgan decisori que dicta disposicions generals de caràcter normatiu i resolucions en matèria de la seva competència.
• Ple municipal: Òrgan decisori integrat per tots els regidors, dictamina els
assumptes de caire més important, dicta normes jurídiques de caràcter
general i exerceix el control i fiscalització dels òrgans de govern en sessions
públiques.
• Junta de govern local: Òrgan decisori integrat per l’Alcaldessa i sis regidors
de l’equip de govern. La seva funció es assistir a l’Alcaldessa i exercir les
competències que li han estat delegades per l’Alcaldessa i el Ple. Participen
amb veu però sense vot el gerent i els directors d’àrea.
• Comitè de direcció estratègica: Concreta les polítiques i estratègies que han
d’orientar les actuacions del mandat polític i rendeix comptes de l’actuació.
Hi participen l’Alcaldessa, els Regidors presidents d’àrea i el gerent.
Òrgans tècnics:
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat compta amb 292 treballadors ( 207
funcionaris i 85 laborals ). Els òrgans tècnics s’organitzen de la següent manera:
• Gerència: Dona compliment als propòsits i objectius de la Corporació
mitjançant el desenvolupament d’un sistema de gestió i una cultura
organitzativa adequada.
• Comitè tècnic de direcció: Està format pel gerent i els directors d’àrea.
Defineix, avalua i revisa el programa d’actuació municipal d’acord amb els
compromisos i directrius de l’equip de govern i els resultats de
l’autoavaluació de l’organització.
• Comitè tècnic de gestió: Està format pels coordinadors de qualitat i els
responsables de procés. Assegura el desplegament coherent i eficaç del
PAM, compromisos de servei i estàndards de l’organització en processos,
equips i persones.
2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PUBLICS.
L’Ajuntament presta part dels seus serveis locals mitjançant la contractació amb
empreses del sector respectiu. La selecció de les empreses es fa d’acord amb els
procediments de licitació previstos en la Llei i el Reglament de contractació de les
administracions públiques. Durant l’exercici econòmic de 2011 els contractes en
vigor han estat els següents:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg arbrat
vial.
Gestió i recaptació d’ingressos de dret públic municipal.
Servei integral d’aparcament en l’àmbit municipal.
Concessió obra pública i explotació CEM La Plana.
Concessió obra pública per renovar i explotar edificació industrial La
Baronda.
Construcció i explotació mercat municipal La Plana i aparcament subterrani.
Construcció i explotació mercat municipal Can Vidalet i aparcament
subterrani.
Llar d’Infants Montesa.
Construcció i explotació 3 edificis habitatges per a joves a l’avinguda Isidre
Martí, 5-7.
Construcció i explotació edificis habitatges per a joves i tercera edat a
avinguda Cornellà, 78-89.
Construcció i explotació habitatges per a joves i tercera edat a Verge Merce,
72-80.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ
Els comptes anuals de l'Ajuntament han estat preparats segons els principis de
comptabilitat per a les administracions públiques, recopilats en la legislació vigent, i
en concret:
a).- Llei 7/1995, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
b).- Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
c).- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
d).- RD. 500/1990 que desenvolupa la Llei 39/1988.
f).- Instrucció de comptabilitat de l'administració local, aprovada per Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
Els documents que integren els estats i comptes anuals de l’exercici 2011 son el
següents:
• Balanç de situació
• Compte de Resultats
• Estats de liquidació del pressupost
• Memòria.
La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret de l’Alcaldia número 634
de data 24 de febrer de 2012 i ratificada pel Ple municipal en sessió ordinària de
data 21 de març de 2012.
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S’adjunta com annex al compte general d’aquest Ajuntament els estats financers, a
31 de desembre de 2.011 de la Societat municipal mixta de promoción y gestión de
servicios de Esplugues, S.A. (PROGESER), i els de la Fundació privada proa.
4.- NORMES DE VALORACIÓ
Els criteris comptables més significatius aplicats a la formulació dels comptes
anuals són:
4.1.- Immobilitzat material
Està format pels elements patrimonials i els de domini públic destinats directament
a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents del
grup econòmic local.
En els criteris de valoració de l'immobilitzat cal distingir:
En el moment de la càrrega inicial del nou sistema comptable (1 de gener de 1992)
l'immobilitzat existent va ésser introduït pel valor que estava anotat al Compte
d'Administració del Patrimoni, el 31 de desembre de 1991.
Les posteriors anotacions comptables figuren valorades al preu d'adquisició de
l'immobilitzat.
La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal, i s'aplica el període
màxim d'anys establert a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 12 de maig
de 1993, per la qual s'aprova la taula de coeficients anuals d'amortització, i segons
el detall següent:
Construccions
Instal·lacions
Vehicles
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat

Període màxim d'anys
100
18
14
20
8
20

4.2.- Immobilitzat material adscrit i cedit
Quan té lloc l'adscripció o cessió de béns, es registra la baixa comptable amb
càrrec a l'epígraf "Patrimoni adscrit" o "Patrimoni cedit" respectivament i, a la
vegada, es dóna de baixa dels comptes de l'actiu corresponents a l'immobilitzat
material.
4.3.- Inversions d'infrastructura i béns destinats a l'ús general
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El patrimoni lliurat a l’ús general el constitueix la infrastructura viària (vials,
paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de
serveis generals (clavegueram), els espais verds, l’enjardinament, i en general, tot
el conjunt de bens que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús dels ciutadans.
Al finalitzar l’execució de les inversions en infrastructura i bens destinats a l’ús
general es registra la baixa comptable amb carrec al compte “Patrimoni lliurat a l'ús
general” del balanç de situació. (s’adjunta llistat individualitzat del saldo d’aquest
compte)
4.4.- Immobilitzat financer
En aquest apartat es troben comptabilitzades les accions corresponents a la
Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicio de Esplugues, S.A.
(PROGESER) valorades pel preu d'adquisició (68.085 accions nominatives d'un
valor nominal de 6,010121 € cadascuna ).
4.5.- Deutors
Es registren pel seu valor nominal.
4.6.- Subvencions de capital
Les subvencions de capital es comptabilitzen, en el moment del seu atorgament,
en un apunt denominat "Compromisos d'ingrés", i es traspassen als comptes del
grup 7 que els pertoca, a mesura que es van justificant i l'Ajuntament adquireix un
dret real sobre el seu cobrament.
4.7.- Subvencions per a despesa corrent
Les subvencions per a despesa corrent es comptabilitzen en el moment del seu
atorgament en un apunt denominat "Compromisos d'ingrés", i es traspassen als
comptes del grup set que els pertoca, a mesura que es van justificant i l'Ajuntament
adquireix un dret real sobre el seu cobrament.
4.8.- Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de pèrdues i guanys en l'exercici
en que es produeixen, en funció del corrent real de béns i serveis que representen,
i independentment del moment en que té lloc el flux monetari o financer que se'n
deriva.
5.- INVERSIONS DESTINADES A L’ÚS GENERAL
En l’annex 5 d’aquesta memòria consta el saldo d’aquest compte i el detall de les
inversions executades enguany.
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6.- INMOVILITZATS INMATERIALS
Aquest Ajuntament no té cap actiu d’aquestes característiques.
7.- INMOVILITZACIONS MATERIALS
En l’annex 7 d’aquesta memòria consta el saldo d’aquests comptes i el detall de les
inversions executades enguany.
8.- INVERSIONS GESTIONADES
Aquest Ajuntament no té cap actiu d’aquestes característiques
9.- PATRIMONI PUBLIC DEL SOL
Aquest Ajuntament no té cap actiu d’aquestes característiques
10.- INVERSIONS FINANCERES
En l’annex 10 d’aquesta memòria consta el saldo d’aquest comptes que presenten
el següent detall:
* Accions d’aquest Ajuntament de l’empresa PROGESER: 409.199,09
* Crèdits a llarg termini atorgats als adjudicataris dels
habitatges de promoció pública carrer Cedres:
1.352.082,11
11.- EXISTÈNCIES
La comptabilitat d’aquest Ajuntament no te comptes d’aquestes característiques.
12.- TRESORERIA
En l’annex 12 d’aquesta memòria s’adjunta llistat on es recull els saldos, a 31 de
desembre de 2011, dels comptes corrents dels que es titular aquest Ajuntament.
13.- FONS PROPIS
En l’annex 13 d’aquesta memòria s’adjunta llistat dels comptes englobats dins
aquest apartat.
14.- INFORMACIÓ SOBRE L’ENDEUTAMENT
En l’annex 13 d’aquesta memòria s’adjunta informació detallada sobre aquest
passiu.
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El deute a llarg termini que aquest Ajuntament té contret amb entitats financeres, a
data 31 de desembre de 2.011, queda reflectit en el saldo del compte 170 i suma
la quantitat de 24.724.699,20 € (S’adjunta informació detallada d’aquest passiu).
El saldo del compte 171 reflecteix el deute contret amb la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, per import, a 31 de desembre de 2011, de 592.440,00 €; el
deute amb INCASOL, per import de 1.149.685,24 € corresponent al pagament a
terminis per la construcció d’habitatges i aparcaments en terrenys situats al carrer
Cedres d’aquesta població; la part disposada del préstec atorgat per l’Institut
Català de Finances destinat a la construcció Pavelló Poliesportiu Les Moreres per
import de 664.606,42 € (les carregues financeres d’aquest préstec estan
subvencionades pel Consell Català de l’Esport); i del deute amb venciment
posterior al 2012 del reintegrament de la liquidacions negatives corresponents a
l’exercici 2008 i exercici 2009 en concepte de P.T.E. (350.310,24 € i 372.358,32 €
respectivament)
S’ha de tenir en compte que segons el que determina la Regla 30 de la Instrucció
de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,
s’ha considerat com a deute a curt termini aquella part del deute a llarg termini que
esta previst amortitzat en l’exercici de 2012. Aquesta quantitat s’ha reflectit en el
saldo del compte 520, per valor de 3.072.864,34 i en el compte 521 per valor de
209.859,66 €.
El tipus d’interès que l'Ajuntament ha de fer efectiu pel deute a llarg termini que té
contret amb diferents entitats financeres està regulat en els corresponents
contractes de préstec a tipus variable i l’índex de referència està fixat en
l'EURIBOR.
15.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER
RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS PÚBLICS.

ADMINISTRACIÓ

DE

Aquest Ajuntament no realitza operacions d’aquestes característiques.
16.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE
TRESORERIA.
En l’annex 16 s’adjunten llistats dels comptes d’operacions no pressupostàries de
tresoreria pel que fa referència a:
•
•

Deutors
Creditors

En la comptabilitat d’aquest Ajuntament no consta cap operació de pagament ni de
cobrament pendent d’aplicació.
17 – INGRESSOS I DESPESES
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En l’annex 17.2 de la memòria es detallen les subvencions corrents atorgades per
aquest Ajuntament per un import superior a 50.000 €.
18.- INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPOSIT
En l’annex 18 de la memòria consta la informació a que fa esment aquest apartat.
19.- QUADRE DE FINANÇAMENT
En l’annex 19 consta la informació a que fa referència aquest apartat.
20.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA
En l’annex 20 consta la informació a que fa referència aquest apartat.
21.- INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

Liquiditat immediata
Solvència a curt termini

Solvència a llarg termini
Endeutament per habitant
Inversions destinades a ús
general per habitant
Inversions en immobilitzat
material per habitant

Fons líquids/ obligacions pendents
de pagament
Fons
líquids+drets
pendents
cobrament
saldos
dubtós
cobrament/ obligacions pendents de
pgament
Fons
líquids+drets
pendents
cobrament-saldos
dubtós
cobrament/creditors
Deute
formalitzat
pendents
amortitzar / nombre habitants
Total inversions us general / nombre
habitants
Total inversions immobilitzat /
nombre habitants

2011

2010

2009

107,00%

144,14%

90,67%

224,38%

220,74%

164,81%

171,59%

178,04%

142,16%

608,09

665,96

493,37

1.494,68

1.441,58

1.328,56

1.228,43

1.128,41

961,11

2011

2010

2009

94,08%

95,46%

94,84%

770,81

776,06

851,98

202,45

349,62

383,08

20,78%

31,02 %

30,98 %

87,46%

85,52%

81,17%

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Execució pressupost.
Despesa ordinària
Despesa ordinària per
habitant
Inversió anual per
habitant
Esforç inversor

Realització

de

Obligacions
reconegudes
netes / crèdits definitius
Obligacions
reconegudes
netes / número habitants
Obligacions
reconegudes
netes (cap. VI i VII) / número
habitants
Obligacions
reconegudes
netes (cap. VI i VII) /
obligacions
reconegudes
netes totals
Pagaments líquids totals /
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pagaments – total Període
mitja
de
pagament (capítols II i
IV)
Realització
pagaments tancats
Execució pressupost
ingressos (ordinari)
Realització
de
cobraments ordinari
Autonomia fiscal
Període
mitja
de
cobrament (capítols I
al III)
Realització
de
cobraments
tancats
(totals)
Realització
de
cobraments
tancats
(cap. I al III)

obligacions
reconegudes
netes totals
Obligacions pendents de
pagament * 365 / obligacions
reconegudes netes
Pagaments tancats / Saldo
obligacions tancats
Drets reconeguts nets /
previsions definitives
Recaptació neta / drets
reconeguts nets
Drets reconeguts nets (cap.
I, II, III i V) / drets reconeguts
nets (cap. I, II, III, IV i V)
Drets
pendents
de
cobrament * 365/ drets
reconeguts nets
Cobraments tancats / saldo
tancats
Cobraments tancats / saldo
tancats

73,81

73,66

71,34

90,83%

92,03%

85,90%

97,87%

98,60%

96,89%

88,85%

89,86%

92,54%

66,06%

64,28%

64,81%

40,63

47,84

43,38

31,99%

64,09%

32,78%

21,85%

39,84%

44,77%

Esplugues de Llobregat, 5 de juliol de 2012
L’ALCALDESSA

Pilar Díaz Romero
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