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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 31/2021, relatiu a l’Ajuntament d’Argentona,
Estat de liquidació del pressupost, exercici 2019
Barcelona, 7 de febrer de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 31/2021, relatiu a l’Ajuntament
d’Argentona, Estat de liquidació del pressupost, exercici 2019, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 30 de desembre del 2021.
L’objecte del treball ha estat la fiscalització, financera i de legalitat, limitada a l’Estat de
liquidació del pressupost per tal d’obtenir una raonable seguretat sobre si la informació a 31
de desembre es presenta conforme als principis i normes comptables que són d’aplicació.
Les observacions més rellevants fetes arran del treball efectuat, recollides en l’apartat 3.1
de l’informe es resumeixen a continuació:
•

Un cop examinada la informació reflectida en l’Estat de liquidació del pressupost de
l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Argentona, d’acord amb els objectius previstos en la
realització d’aquest treball, s’ha observat que l’Ajuntament presentava un Resultat pressupostari ajustat de 737.484 € i, en canvi, la Sindicatura de Comptes l’ha calculat en
670.488 €, és a dir 66.996 € inferior.

• L’Ajuntament no va registrar els ajornaments i fraccionaments de drets pressupostaris tal
com disposa la Instrucció del model normal de comptabilitat local. Això va suposar un
increment de 8.392 € dels drets reconeguts l’exercici 2019.
• Segons la conciliació feta entre les dades facilitades per l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i les dades registrades per l’Ajuntament, aquest va registrar
drets reconeguts nets per un import superior en 78.318 € als que van ser comunicats per
l’Organisme d’acord amb els imports gestionats.
• L’Ajuntament va incomplir els terminis fixats per la normativa relatius a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019, del Compte general corresponent i de la
tramesa a la Sindicatura de Comptes.
• L’any 2019 l’Ajuntament va atorgar en concepte de premi de jubilació un total de 4.801 €
i diverses quantitats fixes de periodicitat mensual amb la denominació de complement de
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productivitat per un import de 12.945 €. Ambdues retribucions suposen un incompliment
de les normes que regulen les retribucions dels empleats públics.
• L’any 2019 es van registrar onze factures d’un mateix proveïdor per 107.337 € sense una
nova licitació i sense el contracte corresponent.
• En alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències relacionades
amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic
contracte pel fet de constituir una unitat operativa o funcional. Aquestes incidències han
donat com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o dels relatius als procediments
d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, podrien constituir un fraccionament indegut de contracte i, en conseqüència, un possible incompliment de l’article 118.3
de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• En l’exercici 2019 l’Ajuntament no disposava d’un pla estratègic de subvencions.
• L’Ajuntament va incloure en l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit obligacions per 192.030 € corresponents a compromisos de despeses degudament adquirits,
mentre que no hauria correspost fer aquest tipus d’expedient atesa la seva excepcionalitat. Les obligacions de l’exercici anterior compromeses d’acord amb la normativa
d’aplicació i que no s’haguessin pogut imputar al pressupost corresponent, en lloc de ser
tramitades com a reconeixement extrajudicial de crèdit s’haurien de portar al pressupost
vigent amb la incorporació prèvia dels crèdits corresponents amb la tramitació, si fos
necessària, d’una modificació pressupostària.
• L’any 2019 es van dur a terme despeses per 124.129 € prescindint del procediment
administratiu, sense crèdit pressupostari suficient, amb omissió de la funció fiscalitzadora
dels actes previs i sense plantejar-se la conveniència o no de la revisió d’ofici, ni d’exigir
responsabilitats per aquests fets.
En l’apartat 3.2 de l’informe es fan diverses recomanacions en relació amb els procediments
administratius i criteris comptables aplicats i els mecanismes de control intern establerts.
Caldria que l’Ajuntament fes el necessari per tal que l’aprovació del pressupost i la del
Compte general es fessin dins dels terminis fixats, i que la tramesa del Compte general a la
Sindicatura s’efectués dins de termini.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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