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ABREVIACIONS
LCSP
LOEPSF
M€
ORGT

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
Milions d’euros
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

INFORME
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya,
d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet
aquest informe de fiscalització limitada financera i de legalitat relatiu a l’Estat de liquidació
del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona corresponent a l’exercici 2019.
Per tant, la finalitat d’aquest treball ha estat obtenir una raonable seguretat sobre si la
informació a 31 de desembre que reflecteix l’Estat de liquidació del pressupost de l’Ajuntament es presenta conforme als principis i normes comptables que són d’aplicació.
En conseqüència, aquest treball té un caràcter limitat que no correspon al d’una fiscalització completa i, per tant, les conclusions no poden utilitzar-se fora d’aquest context, ni
extrapolar-se a la resta de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament durant el període
examinat.
Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2019, quan s’ha considerat
necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.
Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompliments
detectats i les recomanacions i mesures a emprendre per millorar el control intern i la gestió
econòmica, financera i comptable de l’Ajuntament.

1.1.2.

Metodologia

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals
de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de
compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.
Els ajustaments proposats en l’Estat de liquidació del pressupost tenen únicament la finalitat
de plasmar l’efecte quantitatiu d’aquells fets que haurien d’haver-se enregistrat pressupostàriament en el moment en què es van produir, si s’hagués realitzat prèviament tot el
procediment legal establert per possibilitar-ne el reconeixement, i d’aquells ajustaments
comptables que hauria calgut reflectir obligatòriament a l’efecte del càlcul del resultat pressupostari.
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1.2.
1.2.1.

ENS FISCALITZAT
Antecedents

El municipi d’Argentona està situat a la comarca del Maresme, demarcació territorial de
Barcelona. El territori és de 25,40 km2 i la població en l’exercici objecte de fiscalització era
de 12.452 habitants.1

1.2.2.

Activitats i organització

L’Ajuntament d’Argentona presta la totalitat dels serveis mínims establerts en l’article 67 del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, del 28 d’abril. A més, duu a terme totes les activitats complementàries establertes
en l’article 71 de la normativa esmentada.
La qualificació del règim municipal d’Argentona és la de règim ordinari.
Durant l’exercici 2019 l’Ajuntament disposava d’un reglament orgànic propi, publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de novembre de 1994, el qual regula
l’organització administrativa i el funcionament del govern municipal. Des d’aquell any el
reglament s’ha modificat en tretze ocasions però l’Ajuntament no en disposa de cap text
consolidat.
A continuació es detalla la composició dels grups municipals, els òrgans de govern, els
òrgans complementaris i els ens dependents, i també els llocs de treball en què es requeria
la responsabilitat per exercir les funcions de control intern, tant des del punt de vista de la
legalitat com de l’economicofinancer, referits a l’exercici 2019.

a) Grups municipals
La corporació municipal era la constituïda arran de les eleccions del 24 de maig del 2015 i
del 29 de maig del 2019.
En cada un dels dos períodes electorals, l’Ajuntament tenia constituïts els següents grups
municipals:

1. Segons el Reial decret 743/2019, del 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener del 2019.
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• Eleccions del 24 de maig del 2015:
• Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – Alternativa per Argentona (CUP-PA•
•
•
•
•

APA): 4
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM): 3
Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV-E): 1
Partit Popular – Partido Popular (PP): 1
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP): 2
Tots per Argentona (TxA): 6

• Eleccions del 29 de maig del 2019:
• Junts per Catalunya (JxCat-Junts): 2
• Partit Popular – Partido Popular (PP): 1
• Partit dels Socialistes de Catalunya – Units per Argentona – Candidatura de Progrés

(PSC-CP): 2
• Tots per Argentona (TxA): 4
• Unitat – Argentona per la República – Acord Municipal (Unitat-AxR-AM): 8

b) Òrgans de govern
L’Ajuntament tenia constituïts els òrgans de govern següents:

•
•
•
•

Ple: integrat per disset regidors, incloent-hi l’alcalde, que el presidia.
Alcalde.
Junta de Govern Local: formada per sis membres, incloent-hi l’alcalde.
Tinents d’alcalde: en nombre de cinc, nomenats per l’alcalde entre els membres de la
Junta de Govern Local.

Pel que fa a la divisió de l’Administració municipal, en l’exercici 2019 l’Ajuntament s’estructurava en les cinc àrees executives següents:

•
•
•
•
•

Àrea d’Alcaldia
Àrea de Serveis Generals
Àrea de Serveis Econòmics
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials

c) Òrgans complementaris
L’Ajuntament tenia constituïts els òrgans complementaris següents:
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•
•
•
•

Comissió Especial de Comptes
Comissió Informativa de Serveis Territorials
Comissió Informativa de Serveis Generals i Personals
Junta de Portaveus

La Comissió Especial de Comptes estava constituïda per un membre titular i un de suplent
de cada grup municipal; era presidida per l’alcalde o en qui el Ple delegués. Els seus
membres gaudien de vot ponderat.
Les dues comissions informatives estaven constituïdes per un president i un membre de
cada grup municipal.
La Junta de Portaveus, sota la presidència de l’alcalde, agrupava tots els portaveus dels
diferents grups municipals.
En els dos quadres següents es detallen els membres que integraven el Ple de la corporació,
l’òrgan de govern municipal al qual, si esqueia, pertanyien, i el grup municipal de què
formaven part:
Quadre 1. Membres del Ple de l’Ajuntament entre l’1 de gener del 2019 i el 14 de juny del 2019
Nom

Òrgan de govern municipal al qual pertanyia
(a més de formar part del Ple)

Grup municipal

Eudald Calvo Català

Alcalde / JGL / CEC

CUP-PA-APA

Salvador Casas Burgués

JGL / 1r TA / CEC

PSC-CP

Àngel Puig Boltàs

JGL / 2n TA / CEC

ICV-E

Guillem Saleta Perejoan

JGL / 3r TA / CEC

CUP-PA-APA

Susana Andrea López Rico

JGL / 4a TA / CEC

PSC-CP

Aina Gómez Herrera

JGL / 5a TA / CEC

CUP-PA-APA

Arnau Aymerich Casas

CEC

CUP-PA-APA

Maria M. Cervantes Codina

CEC

ERC-AM

Carles Martínez Quiroga

ERC-AM

Pere Móra Juvinyà

CEC

ERC-AM

Juan F. Fragoso Escribano

CEC

PP

Assumpta Boba Caballé

TxA

Montserrat Capdevila Cañadas

TxA

Xavier Collet Diví

TxA

Josep Masó Nogueras

CEC

TxA

Montserrat Matas Oliveras
Eusebi Traby Ysalgue

TxA
CEC

TxA

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
Clau: CEC: Comissió Especial de Comptes. JGL: Junta de Govern Local. TA: Tinent o tinenta d’alcalde.
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Quadre 2. Membres del Ple de l’Ajuntament entre el 15 de juny i el 31 de desembre del 2019
Nom

Òrgan de govern municipal al qual pertanyia
(a més de formar part del Ple)

Grup municipal

Eudald Calvo Català

Alcalde / JGL / CEC

Unitat-AxR-APA

Georgina Sabadell Simó

JGL / 1r TA / CEC

Unitat-AxR-APA

Pere Espelt Lleonart

JGL / 2n TA / CEC

Unitat-AxR-APA

Joan Maria Pascual Martí

JGL / 3r TA / CEC

Unitat-AxR-APA

Maria M. Cervantes Codina

JGL / 4a TA

Unitat-AxR-APA

Pere Moyà Juvinyà

JGL / 5è TA / CEC

Unitat-AxR-APA

Joaquim Perejoan Hernández

Unitat-AxR-APA

Àngel Puig Boltà

Unitat-AxR-APA

Bernat Calvo Català

CEC

JxCat-Junts

Cristina Maynou Casanovas

CEC

JxCat-Junts

Juan F. Fragoso Escribano

CEC

PP

Josep Arenas Ponsa

CEC

PSC-CP

Susana Andrea López Rico

CEC

PSC-CP

M. Carmen Alcalde Juandó*

TxA

Montserrat Capdevila Cañadas

CEC

TxA

Xavier Collet Diví

CEC

TxA

Montserrat Matas Oliveras

TxA

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
* Regidora de l’Ajuntament des del 2 de desembre del 2019 en substitució de Josep Masó Nogueras, que va
presentar la seva renúncia el dia 17 d’octubre del 2019.
Clau: CEC: Comissió Especial de Comptes. JGL: Junta de Govern Local. TA: Tinent o tinenta d’alcalde.

d) Ens dependents i altres participacions
En l’exercici 2019 l’Ajuntament tenia els ens dependents següents:

• Patronat del Museu del Càntir d’Argentona
• Aigües d’Argentona, SA
Durant l’exercici fiscalitzat l’Ajuntament formava part dels consorcis següents:

•
•
•
•
•
•

Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
Consorci de Promoció Enoturística del Territori
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Consorci Localret

e) Control intern
D’acord amb la normativa, són funcions públiques necessàries en tots els ens locals les de
11
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secretaria, les de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i les de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Aquestes funcions, llevat de les excepcions expressament previstes, han de ser exercides
per funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional –d’acord amb els
límits de població, de pressupost i altres circumstàncies establertes per la normativa– als
quals correspon ocupar els llocs de treball de Secretaria, d’Intervenció i de Tresoreria.
En el quadre següent es mostren els llocs de treball de l’Ajuntament que el 2019 estaven
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional:
Quadre 3. Llocs de treball i places reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional a 31 de
desembre del 2019
Nombre
de places

Places
vacants

28

1

0

A-1

28

1

0

A-1

26

1

1

Lloc de treball

Subescala

Grup

Nivell

Secretaria

Secretaria, categoria d’entrada

A-1

Intervenció

Intervenció-tresoreria, categoria d’entrada

Tresoreria

Intervenció-tresoreria, categoria d’entrada

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.

El lloc de Secretaria està classificat de classe segona i, per tant, està reservat a personal de
l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que
pertanyi a la subescala de secretaria. Per resolució de la Direcció General d’Administració
Local, l’any 2019 aquest lloc de treball estava cobert mitjançant un nomenament en comissió
de serveis d’una funcionària de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, subescala de secretaria.
El lloc d’Intervenció, de classe segona, està reservat a personal de l’escala de funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a la subescala d’intervenció-tresoreria. Des del 3 d’abril de 2017 fins a l’1 de juny de 2020, d’acord amb les
resolucions emeses per la Direcció General d’Administració Local, el lloc de treball d’Intervenció va estar ocupat mitjançant nomenament en comissió de serveis d’una funcionària de
l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
d’intervenció-tresoreria. S’ha excedit el termini màxim del nomenament a una persona d’un
any prorrogable per un altre any, fixat per l’article 51 del Reial decret 128/2018, del 16 de
març, de règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
L’any 2019, el lloc de Tresoreria, de classe segona, va estar ocupat per un funcionari de
l’Ajuntament mitjançant un nomenament accidental. Aquest nomenament estava emparat
per l’apartat tercer de l’article 52 del Reial decret 128/2018, del 16 de març, de règim jurídic
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que disposa que
la Direcció General de l’Administració Local pot fer un nomenament accidental sempre que
12
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no existeixi la possibilitat de nomenar un funcionari d’Administració local amb habilitació
nacional per al lloc esmentat.

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1.

APROVACIÓ I RETIMENT DE COMPTES

El 26 de novembre del 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost
general de l’entitat per a l’exercici 2019. El pressupost va quedar aprovat definitivament en
la sessió plenària del dia 21 de desembre del 2018 i es va publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 28 de desembre d’aquell mateix any.
D’acord amb el punt 3 de l’article 191 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, els ens locals han de
confegir la liquidació del pressupost abans de l’1 de març de l’any immediat següent. L’alcaldessa,2 mitjançant Decret del 28 d’octubre del 2020, va aprovar la liquidació del pressupost
corresponent a l’any 2019, fora del termini.
Per a l’any 2019 el termini d’aprovació per al Compte general finalitzava el 8 de gener del
2021, d’acord amb l’article 48 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la covid. El
Compte general de l’exercici 2019 no va ser aprovat fins a la sessió plenària del 4 d’octubre
del 2021 i, per tant, es va incomplir el termini fixat.
El termini de lliurament del Compte general a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
l’article 48 del Reial decret llei 11/2020 finalitzava el 22 de gener del 2021. L’Ajuntament no
va lliurar el Compte general fins al 14 d’octubre del 2021, i, per tant, també va incomplir el
termini fixat.
En els quadres de l’annex 4.1 es presenten resumits els comptes i estats més representatius
inclosos en el Compte general de l’exercici 2019 de l’Ajuntament. També s’indica l’enllaç per
poder disposar de la Memòria de l’Ajuntament.

2.2.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

En els quadres següents es mostra l’Estat de liquidació del pressupost, que inclou la
liquidació del pressupost d’ingressos, la liquidació del pressupost de despeses i el resultat
pressupostari:

2. El març de 2020 va dimitir l’alcalde i va ser substituït per la senyora Georgina Sabadell Simó.
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Quadre 4. Liquidació del pressupost d’ingressos
Previsió
Capítol d’ingressos

Execució
Pendent de
cobrament

Grau
d’execució (%)

Inicial

Modificació

Definitiva

Liquidació

Cobrat

8.030.500,00

0,00

8.030.500,00

7.745.585,00

7.297.627,62

447.957,38

96,45

410.000,00

0,00

410.000,00

254.357,44

151.247,71

103.109,73

62,03

3. Taxes i altres ingressos

2.177.607,45

163.350,00

2.340.957,45

1.876.445,27

1.694.636,38

181.808,89

80,15

4. Transferències corrents

3.165.426,59

348.194,19

3.513.620,78

3.783.681,38

3.743.218,20

40.463,18

107,68

15.969,14

0,00

15.969,14

15.488,21

13.563,89

1.924,32

96,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,06

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes

5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital

250.000,00

318.466,93

568.466,93

460.800,19

460.800,19

0,00

0,00

2.947.736,25

2.947.736,25

0,00

0,00

0,00

0,00

2.233.826,16

0,00

2.233.826,16

2.233.826,16

2.233.826,16

0,00

100,00

16.283.329,34

3.777.747,37

20.061.076,71

16.370.183,65

15.594.920,15

775.263,50

81,60

8. Actius financers
9. Passius financers
Total ingressos
Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
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Quadre 5. Liquidació del pressupost de despeses
Previsió

Execució

Inicial

Modificació

Definitiva

Liquidació

Pagat

Pendent de
pagament

Grau
d’execució (%)

1. Despeses de personal

5.716.312,49

152.407,01

5.868.719,50

5.334.068,92

5.324.295,37

9.773,55

90,89

2. Despeses de béns corrents i serveis

6.564.016,18

405.167,44

6.969.183,62

6.151.743,46

5.556.207,60

595.535,86

88,27

38.500,00

10.135,15

48.635,15

41.148,05

41.148,05

0,00

84,61

4. Transferències corrents

718.174,51

116.365,20

834.539,71

699.102,97

682.534,00

16.568,97

83,77

5. Fons de contingència

150.000,00

(149.605,52)

394,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol de despeses

3. Despeses financeres

6. Inversions reals

2.483.826,16

3.070.374,45

5.554.200,61

1.470.608,20

1.455.030,60

15.577,60

26,62

7. Transferències de capital

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

100,00

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

612.500,00

164.903,64

777.403,64

777.403,64

777.403,64

0,00

100,00

16.283.329,34

3.777.747,37

20.061.076,71

14.482.075,24

13.844.619,26

637.455,98

72,19

9. Passius financers
Total despeses

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
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A continuació es mostra el Resultat pressupostari de l’exercici:
Quadre 6. Resultat pressupostari
Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

13.675.557,30

12.226.063,40

1.449.493,90

460.800,19

1.478.608,20

(1.017.808,01)

14.136.357,49

13.704.671,60

431.685,89

0,00

0,00

0,00

d) Passius financers

2.233.826,16

777.403,64

1.456.422,52

2. Total operacions financeres (c+d)

2.233.826,16

777.403,64

1.456.422,52

16.370.183,65

14.482.075,24

1.888.108,41

Conceptes
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers

I. Resultat pressupostari de l’exercici (I=1+2)
Ajustos

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

57.412,28

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

1.370.287,43

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

2.578.324,05

II. Total ajustos (II=3+4-5)

(1.150.624,34)

Resultat pressupostari ajustat (I+II)

737.484,07

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 facilitat per
l’Ajuntament.

2.2.1.

Pressupost inicial i modificacions

El pressupost per a l’exercici 2019 presentava una previsió d’ingressos total de 16,28 M€ i
uns crèdits pressupostaris de despeses per un total de 16,28 M€; per tant, es va aprovar
amb equilibri d’ingressos i de despeses.
Pel que fa a les previsions inicials del pressupost d’ingressos i als crèdits per a despeses
inicialment aprovats, durant l’exercici 2019 es van aprovar setze expedients de modificacions de crèdits que van suposar un increment total de les previsions inicials d’ingressos i
dels crèdits inicials de despeses de 3,78 M€. En el quadre següent es mostren, per capítols,
les previsions inicials d’ingressos, els crèdits inicials per a despeses, les modificacions aprovades i les previsions definitives d’ingressos i els crèdits definitius de despeses del pressupost de l’exercici.
En el treball efectuat relatiu a les modificacions pressupostàries s’han revisat els setze expedients tramitats durant l’any 2019 sense que s’hi hagin detectat incidències.
El resum de les fonts de finançament de les modificacions incorporades en el 2019 i la classificació per capítol de despeses i per tipus de modificació, es mostren, respectivament, en
els dos quadres següents:
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Quadre 7. Finançament de les modificacions de crèdit
Crèdits
extraordinaris

Suplements
de crèdit

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

28.951,50

Excés de finançament afectat
Nous o majors ingressos

Tipologia del finançament

Baixes de crèdits pressupostaris
Transferències de crèdit
Total

Transferències de crèdit

Crèdits
generats per
ingressos

Baixes per
anul·lació

Total
modificacions

0,00

0,00

320.438,03

Positives

Negatives

Incorporació
de romanents

217.369,30

0,00

0,00

74.117,23

0,00

69.003,64

0,00

0,00

2.558.294,58

0,00

0,00

2.627.298,22

0,00

0,00

0,00

0,00

479.572,42

350.438,70

0,00

830.011,12

57.650,00

155.469,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317.178,14

(317.178,14)

0,00

0,00

86.601,50

441.842,09

317.178,14

(317.178,14)

3.111.984,23

350.438,70

(213.119,15)
0,00

0,00
0,00

(213.119,15)

3.777.747,37

Baixes per
anul·lació

Total
modificacions

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels expedients de modificacions de crèdit de l’exercici 2019 facilitats per l’Ajuntament.
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Quadre 8. Modificacions de crèdit del pressupost de despeses

Capítol
1. Despeses de personal
2. Desp. corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Incorporació
de romanents

Crèdits
generats per
ingressos

(219.331,91)

0,00

163.717,24

(28.388,78)

152.407,01

(63.471,08)

20.350,51

75.471,82

(23.000,00)

405.167,44

0,00

0,00

0,00

0,00

62.620,76

32.105,13

(11.500,00)

116.365,20

0,00

0,00

(115.230,37)

(149.605,52)

0,00

3.029.012,96

2.244,51

(35.000,00)

Transferències de crèdit

Crèdits
extraordinaris

Suplements
de crèdit

0,00

91.546,27

144.864,19

1.339,90

257.792,18

136.684,11

0,00

0,00

10.135,15

9.000,00

4.500,00

19.639,31

0,00

0,00

0,00

68.261,60

0,00

5.855,38

Positives

Negatives

(34.375,15)

0,00

10.135,15

3.070.374,45

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

0,00

88.003,64

0,00

0,00

0,00

76.900,00

0,00

164.903,64

86.601,50

441.842,09

317.178,14

3.111.984,23

350.438,70

Total

(317.178,14)

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2019 de l’Ajuntament.

(213.119,15)

3.777.747,37
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2.2.2.

Liquidació del pressupost d’ingressos

La liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2019, desglossada per articles o per
conceptes més significatius inclosos en cada capítol, es resumeix en el quadre següent:
Quadre 9. Liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2019

Capítol / concepte

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats o
cancel·lats

Drets
reconeguts
nets

Recaptació
neta

Drets
pendents de
cobrament

Impostos directes

447.957,38

8.030.500,00

7.818.497,01

72.912,01

7.745.585,00

7.297.627,62

IBI, naturalesa rústica

170.000,00

166.720,06

121,21

166.598,85

157.004,47

9.594,38

IBI, naturalesa urbana

5.100.000,00

4.890.271,48

11.630,14

4.878.641,34

4.663.698,64

214.942,70

IBI, característiques especials

190.500,00

190.500,00

0,00

190.500,00

190.500,00

0,00

IVTM

850.000,00

841.602,57

6.029,56

835.573,01

730.237,00

105.336,01

IIVTNU

1.300.000,00

1.344.381,93

53.904,32

1.290.477,61

1.190.443,13

100.034,48

IAE

420.000,00

385.020,16

1.226,78

383.793,38

365.743,57

18.049,81

Impostos indirectes

410.000,00

266.512,77

12.155,33

254.357,44

151.247,71

103.109,73

ICIO

410.000,00

266.512,77

12.155,33

254.357,44

151.247,71

103.109,73

Taxes i altres ingressos

2.340.957,45

1.942.372,70

65.927,43

1.876.445,27

1.694.636,38

181.808,89

Taxa de recollida d’escombraries

740.000,00

770.366,06

14.446,22

755.919,84

701.406,56

54.513,28

Taxa guals

120.000,00

126.310,97

299,80

126.011,17

115.713,03

10.298,14

Taxa aprofitaments especials

140.000,00

165.977,19

0,00

165.977,19

158.647,55

7.329,64

Preu públic escoles bressol

188.700,00

221.465,08

1.956,00

219.509,08

214.537,58

4.971,50

Multes per infraccions trànsit

165.000,00

142.300,00

41.435,00

100.865,00

44.034,93

56.830,07

Resta de taxes i altres ingressos

987.257,45

515.953,40

7.790,41

508.162,99

460.296,73

47.866,26

Transferències corrents

3.513.620,78

3.917.210,47

133.529,09

3.783.681,38

3.743.218,20

40.463,18

Participació tributs de l’Estat

2.301.500,00

2.584.258,33

120.720,69

2.463.537,64

2.463.537,64

0,00

Fons de cooperació local de Cat.

181.200,00

181.793,97

0,00

181.793,97

181.793,97

0,00

Generalitat de Catalunya

309.442,54

371.589,69

12.808,40

358.781,29

358.781,29

0,00

Diputació de Barcelona

398.865,76

445.988,24

0,00

445.988,24

445.988,24

0,00

Resta de transferències corrents

322.612,48

333.580,24

0,00

333.580,24

293.117,06

40.463,18

Ingressos patrimonials

15.969,14

15.488,21

0,00

15.488,21

13.563,89

1.924,32

Concessions i aprofitaments esp.

15.969,14

15.488,21

0,00

15.488,21

13.563,89

1.924,32

Transferències de capital

568.466,93

507.935,58

47.135,39

460.800,19

460.800,19

0,00

Generalitat de Catalunya

5.876,14

37.673,36

47.135,39

(9.462,03)

(9.462,03)

0,00

562.590,79

470.262,22

0,00

470.262,22

470.262,22

0,00

Actius financers

2.947.736,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Romanent de tresoreria*

2.947.736,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers

2.233.826,16

2.233.826,16

0,00

2.233.826,16

2.233.826,16

0,00

Préstecs rebuts a llarg termini

2.233.826,16

2.233.826,16

0,00

2.333.826,16

2.333.826,16

0,00

20.061.726,71

16.701.842,90

331.659,25

16.370.183,65

15.594.920,15

775.263,50

Diputació de Barcelona

Total liquidació d’ingressos

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
* La utilització del romanent de tresoreria com a recurs per al finançament de modificacions de crèdits no dona lloc ni al reconeixement
ni a la liquidació de drets pressupostaris (article 104.5 del Reial decret 500/1990, del 20 d’abril).
Clau: IAE: Impost sobre activitats econòmiques. IBI: Impost sobre béns immobles. ICIO: Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres. IIVTNU: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. IVTM: Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
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Atesa la diferent naturalesa dels drets que es mostren en el quadre anterior, la descripció i
l’anàlisi dels ingressos es fa segons els apartats següents: tributs i altres ingressos de dret
públic (capítols 1, 2 i 3), transferències corrents i de capital (capítols 4 i 7) i actius financers
(capítol 8).

2.2.2.1. Tributs i altres ingressos de dret públic
L’Ajuntament d’Argentona té delegada en favor de l’organisme autònom local Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic.
A partir de la revisió dels drets per tributs i altres ingressos de dret públic es fan les observacions següents:
a) Concessió d’ajornaments o de fraccionaments
D’acord amb la normativa comptable, en el procediment de la concessió d’ajornaments o de
fraccionaments de drets a cobrar pressupostaris que impliqui el trasllat de venciment dels
drets a un exercici posterior, caldria anul·lar pressupostàriament aquests drets per aplicarlos al pressupost en vigor en l’exercici del seu nou venciment.
Segons la informació facilitada per l’ORGT, l’any 20218 l’Ajuntament d’Argentona va atorgar
ajornaments o fraccionaments de drets a cobrar pressupostaris per 128.986 €, dels quals
96.368 € tenien un nou venciment l’any 2019 i 32.618 € en anys posteriors al 2019.
L’any 2019 es van atorgar ajornaments o fraccionaments de drets a cobrar pressupostaris
per 87.976 €. D’aquest import, 59.708 € tenien un nou venciment l’any 2020 i 28.268 € en
anys posteriors al 2020.
D’acord amb la normativa, l’any 2019 calia reconèixer drets prèviament anul·lats l’any 2018
per 96.368 € i anul·lar drets reconeguts l’any 2019 pels ajornaments o fraccionaments
concedits per 87.976 €.
Aquesta variació de drets reconeguts suposa un ajust en la liquidació del pressupost de
l’exercici 2019 de majors drets a reconèixer per un import net de 8.392 €.
b) Diferències en el reconeixement i cobrament de drets registrats en determinats tributs
De la revisió del Compte de gestió i recaptació de l’any 2019, lliurat per l’ORGT, s’ha detectat
l’existència d’algunes diferències entre la informació que hi consta relativa als tributs que
gestiona i els imports registrats per l’Ajuntament. Pel que fa a l’any 2019, d’acord amb la
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conciliació practicada per la Sindicatura entre les dades de l’Ajuntament i de l’ORGT,
l’Ajuntament va reconèixer drets per 78.317 € i va registrar cobraments per 55.672 € superiors als que figuren en la informació lliurada per l’ORGT. L’Ajuntament no ha pogut explicar
ni justificar les diferències de conciliació. En el quadre següent es detallen les diferències
detectades:
Quadre 10. Diferències entre dades de l’Organisme de Gestió Tributària i l’Ajuntament d’Argentona
Tribut

Dades de l’ORGT

Dades de l’Ajuntament

Diferència

Drets reconeguts nets

4.877.081,79

4.878.641,34

(1.559,55)

Drets cobrats

4.674.340,03

4.663.698,64

10.641,39

Drets reconeguts nets

381.802,29

383.793,38

(1.991,09)

Drets cobrats

360.506,81

365.743,57

(5.236,76)

Drets reconeguts nets

726.293,96

755.919,84

(29.625,88)

Drets cobrats

680.008,72

701.406,56

(21.397,84)

Drets reconeguts nets

121.860,87

126.011,17

(4.150,30)

Drets cobrats

115.905,03

115.713,03

192,00

Drets reconeguts nets

29.423,64

30.075,64

(652,00)

Drets cobrats

28.772,53

29.039,53

(267,00)

Drets reconeguts nets

3.806,44

8.989,02

(5.182,58)

Drets cobrats

3.461,68

8.989,02

(5.527,34)

Drets reconeguts nets

3.887,18

39.043,28

(35.156,10)

Drets cobrats

1.539,47

35.615,79

(34.076,32)

Total drets reconeguts nets

6.144.156,17

6.222.473,67

(78.317,50)

Total drets cobrats nets

5.864.534,27

5.920.206,14

(55.671,87)

IBI urbà

IAE

Taxa de residus

Taxa entrada de vehicles

Llicències urbanístiques

Recàrrec d’extemporaneïtat

Interessos de demora

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Per la diferència de drets reconeguts nets cal un ajust de 78.318 € en la liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2019 de menors drets reconeguts.

2.2.2.2. Transferències corrents i de capital
En el quadre següent es mostren els drets reconeguts nets en concepte de transferències i
subvencions corrents i de capital segons l’agent que les va concedir:
19

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 31/2021
Quadre 11. Transferències i subvencions rebudes per l’Ajuntament d’Argentona
Concepte

Drets reconeguts nets

Transferències i subvencions corrents
De l’Administració de l’Estat

2.463.537,64

Participació en els tributs de l’Estat

2.457.791,76

Altres

5.745,88

De la Generalitat de Catalunya

282.349,95

Participació en els tributs de la Generalitat de Catalunya

181.793,97

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya

32.859,27

Altres

67.696,71

D’organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya

258.225,31

Servei d’Ocupació de Catalunya

99.150,86

Agència de Residus de Catalunya

146.771,65

Altres

12.302,80

De la Diputació de Barcelona

445.988,24

Millora ocupabilitat

96.352,27

Escoles bressol municipals

50.343,49

Benestar social

56.128,21

Programa de crèdit local

76.900,00

Altres

166.264,27

D’ajuntaments

45.918,36

Deixalleria municipal

45.918,36

Del Consell Comarcal del Maresme

169.711,75

Serveis socials

119.013,28

Joventut

24.300,00

Ajuts urgència social i pobresa energètica

26.398,47

D’altres entitats municipals

25.106,32

Associació Municipis pel Transport Urbà

25.106,32

D’empreses privades

92.843,81

Conveni recollida de residus

92.843,81

Total transferències i subvencions corrents

3.783.681,38

Transferències i subvencions de capital
De la Generalitat de Catalunya

(9.462,03)

De l’Administració de la Generalitat

(9.462,03)

De la Diputació de Barcelona

470.262,22

Casa Puig i Cadafalch

127.500,00

Esports

14.405,89

Espai públic

328.356,33

Total transferències i subvencions de capital

460.800,19

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 20119 facilitat per
l’Ajuntament.
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va acordar atorgar a l’Ajuntament d’Argentona una subvenció de 76.900 € per subsidiar les operacions de préstec de 2,23 M€
acollit al Programa de Crèdit Local per finançar inversions municipals. La clàusula tercera
del Conveni regulador disposava que la subvenció s’havia de destinar, obligatòriament i en
el seu import íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit.
La Diputació de Barcelona va registrar aquesta subvenció com una subvenció de capital
dins del capítol 7 del seu pressupost de despeses. L’Ajuntament d’Argentona ho va registrar
com una subvenció corrent dins del capítol 4 del seu pressupost d’ingressos. En aquest cas,
caldria reclassificar l’ingrés de corrent a capital sense que el valor del resultat pressupostari
quedés afectat.

2.2.2.3. Actius financers
En el capítol 8 del pressupost d’ingressos s’han de registrar, entre d’altres, els reintegraments de bestretes de sous i salaris i altres préstecs al personal. Tot i que l’import no es
gaire significatiu, l’Ajuntament no va registrar 4.129 € en concepte de devolució de bestretes
i préstecs al personal en el compte pressupostari corresponent; ho va registrar indegudament en comptes no pressupostaris.

2.2.3.

Liquidació del pressupost de despeses

La liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2019, desglossada per articles o
pels conceptes més significatius inclosos en cada capítol, es resumeix en el quadre
següent:
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Quadre 12. Liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2019

Capítol/concepte
Despeses de personal

Crèdits
definitius

Despeses
compromeses

Obligacions
reconegudes
netes

Pagaments

Obligacions
pendents de
pagament
9.773,55

5.868.719,50

5.582.239,89

5.334.068,92

5.324.295,37

Retribucions òrgans de govern

158.249,84

156.897,51

156.897,51

156.897,51

0,00

Retribucions bàsiques personal funcionari

838.383,56

804.611,81

777.964,66

777.935,44

29,22

Retribucions complementàries personal funcionari

1.329.140,49

1.308.088,73

1.259.802,21

1.259.741,36

60,85

Personal laboral fix

1.882.748,77

1.767.828,28

1.723.119,69

1.722.569,64

550,05
5.609,93

Personal laboral temporal
Seguretat Social
Resta despesa de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses per arrendaments
Despeses de manteniment
Materials, subministraments i altres
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d’assegurances
Tributs

106.846,12

97.247,43

95.363,72

89.753,79

1.381.947,82

1.304.474,16

1.178.253,86

1.178.253,86

0,00

171.402,90

143.091,97

142.667,27

139.143,77

3.523,50

6.969.183,62

6.343.636,47

6.151.743,46

5.556.207,60

595.535,86

153.007,79

151.077,46

151.077,45

149.413,27

1.664,18

1.265.368,12

1.170.303,82

1.075.346,98

811.301,31

264.045,67

44.508,80

41.567,18

41.567,18

39.266,11

2.301,07

648.860,25

647.955,63

633.460,04

534.486,26

98.973,78

70.085,48

59.046,73

54.104,47

54.104,47

0,00

1.912,95

1.721,52

1.721,52

1.721,52

0,00

80.870,41

77.899,86

77.899,86

77.875,86

24,00

120,00

21,85

21,85

0,00

21,85

447.530,17

375.368,35

370.144,45

352.547,20

17.597,25

4.053.952,85

3.628.467,87

3.579.824,68

3.370.380,17

209.444,51

123.827,88

116.976,71

116.976,71

116.976,71

0,00

Resta de despeses corrents en béns i serveis

79.138,92

73.229,49

49.598,27

48.134,72

1.463,55

Despeses financeres

48.635,15

41.148,05

41.148,05

41.148,05

0,00

Despeses financeres per interessos

30.000,00

26.609,79

26.609,70

26.609,79

0,00

Interessos de demora

11.135,15

10.701,71

10.701,71

10.701,71

0,00

7.500,00

3.836,55

3.836,55

3.836,55

0,00

Transferències corrents

834.539,71

749.204,85

699.102,97

682.534,00

16.568,97

A organismes autònoms de l’entitat local

187.501,24

187.501,24

187.501,24

187.501,24

0,00

A famílies i institucions sense finalitat de lucre

525.906,42

466.566,75

416.464,87

399.895,90

16.568,97

Resta despeses per transferències corrents

121.132,05

95.136,86

95.136,86

95.136,86

0,00

Fons de contingència

394,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Fons de contingència d’execució pressupostària

394,48

0,00

0,00

0,00

0,00

5.554.200,61

2.377.601,64

1.470.608,20

1.455.030,60

15.577,60

539.259,38

176.759,15

169.580,13

169.580,13

0,00

2.407.173,43

918.415,19

709.140,12

706.962,12

2.178,00

Inversió nova associada al funcionament de serv.

573.192,47

209.891,57

154.755,94

146.954,89

7.801,05

Inv. de reposició assoc. al funcionament de serv.

950.426,41

318.103,97

51.982,24

51.982,24

0,00

Despeses d’inversió de caràcter immaterial

130.953,12

23.359,42

22.559,72

21.845,17

714,55

Despeses en inversions de béns patrimonials

953.195,80

731.072,34

362.590,05

357.706,05

4.884,00

Transferències de capital

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

A famílies i institucions sense finalitat de lucre

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

Passius financers

777.403,64

777.403,64

777.403,64

777.403,64

0,00

Amortització de préstecs

777.403,64

777.403,64

777.403,64

777.403,64

0,00

20.061.076,71

15.879.234,54

14.482.075,24

13.844.619,26

637.455,98

Despeses diverses
Treballs fets per altres empreses i professionals
Indemnitzacions per raó del servei

Altres despeses financeres

Inversions reals
Inversió nova destinada a l’ús general
Inversió de reposició destinada a l’ús general

Total liquidació de despeses

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
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2.2.3.1. Despeses de personal
Pel que fa al personal, el total d’empleats a 31 de desembre de 2019 era de 132, dels quals
58 eren funcionaris i 74 eren laborals i, del total d’empleats 68 eren dones i 64 eren homes.
De la revisió efectuada del capítol 1 de despeses cal posar de manifest les observacions
següents:
a) Imports atorgats en concepte de premi de jubilació
L’any 2019 l’Ajuntament d’Argentona va atorgar dos imports en concepte de premi de
jubilació: un per 2.614 € i un altre per 2.187 €. Ambdós premis van ser atorgats amb l’informe
desfavorable de la Intervenció. Aquestes quantitats es van atorgar segons el que disposava
l’Acord de condicions de treball per al personal de l’Ajuntament vigent l’any 2019. L’atorgament d’aquests premis no s’ajusta al que disposava la normativa aplicable, atès que es
considera retribució no prevista en la normativa de retribucions dels empleats públics.
b) Complement de productivitat de quantia fixa i periodicitat mensual
S’ha detectat que el 2019 hi havia personal que percebia el complement de productivitat per
una quantia fixa mensual. La Intervenció ha manifestat que hi havia cinc treballadores que
percebien aquest complement atès que assumien les funcions següents:

• Des del 2009, tres treballadores duien a terme actuacions en l’àmbit de salut i prevenció
de riscos laborals. Durant l’any 2019 van percebre en total 5.233 €.

• Des del 2011, una treballadora duia a terme tasques fora de la jornada ordinària relatives
a notificacions de la corporació i altres tasques encomanades pel superior immediat.
L’any 2019 va percebre 3.978 €.

• Des del 2012, una treballadora que fa les funcions de secretària dels òrgans de govern
del Patronat Museu del Càntir ha percebut una quantitat addicional, que en 2019 va ser
de 3.733 €.
Aquestes retribucions, abonades amb la denominació de productivitat, segons el parer de
la Sindicatura són irregulars ja que són increments retributius motivats per majors tasques o
més responsabilitats assignades a aquests llocs de treball i, per tant, no responen al concepte de productivitat tal com està definit en la normativa.
Aquesta situació es podria resoldre mitjançant l’estudi de les càrregues de feina dels
diferents llocs de treball amb la valoració dels diferents complements específics atès que és
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aquest complement el que retribueix les condicions particulars d’alguns llocs de treball,
atenent l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, i altres factors i,
si correspongués, es podria modificar la relació de llocs de treball de la corporació (la
darrera relació de llocs de treball va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament el desembre del
2017).

2.2.3.2. Despeses corrents en béns i serveis
De la revisió efectuada del capítol 2 de despeses cal posar de manifest les observacions
següents:
a) Imports facturats sense contracte
L’any 2019 es van registrar onze factures, d’un mateix proveïdor, per un total de 107.337 €,
en concepte de serveis de manteniment de l’equipament cultural municipal La Sala d’Argentona. Aquest servei de manteniment, que ja es prestava segons una licitació anterior, es va
prestar sense una nova licitació i sense el contracte corresponent.
b) Fraccionament de contractes
En la revisió del major de conceptes pressupostaris del pressupost de despeses de l’exercici
2019, s’ha detectat l’existència d’obligacions reconegudes derivades de necessitats recurrents o previsibles que s’haurien d’haver licitat mitjançant el procediment corresponent, en
lloc de subscriure contractes menors. En el quadre següent es mostren els proveïdors amb
les obligacions reconegudes.
Quadre 13. Proveïdors amb factures per serveis reiteratius

Proveïdor

Tipus de contracte

Help Guau, SL

Servei de recollida d’animals

ABS Informàtica

Serveis informàtics

De la Cruz Advocats Urbanistes, SCL

Serveis jurídics

Carpes Jambe, SL

Servei d’instal·lació de carpes i envelats

Construcciones y Obras Públicas
García Cano e Hijos, SA

Obres diverses

Nombre de
factures rebudes
l’any 2019

Import

22

18.566,99

8

19.746,74

17

20.636,55

7

18.634,00

10

63.160,54

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Aquesta incidència està relacionada amb la contractació separada de prestacions que
haurien d’haver estat objecte d’un únic contracte pel fet de constituir una unitat operativa o
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funcional. Les incidències han donat com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o els
relatius als procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment de
l’article 118.3 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.
També està relacionada amb l’incompliment de la prohibició de subscriure contractes
menors amb un mateix contractista que individualment o conjuntament superin els valors
màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes.
c) Imports facturats que excedeixen els preus dels contractes corresponents
A partir del treball de fiscalització s’han detectat diversos proveïdors que durant l’any 2019
van facturar imports superiors als preus fixats en els contractes corresponents. El detall es
mostra en el quadre següent:
Quadre 14. Proveïdors que van facturar imports superiors als preus dels contractes
Proveïdor

Preu del contracte

Obligacions reconegudes

1.101.697,30

1.229.524,37

Cingles Bus, SA

95.077,98

96.321,90

Vodafone España, SAU

16.750,00

19.973,31

L’Arca del Maresme, SLU

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Quant a aquests tres proveïdors, cal assenyalar el següent:

• En el cas de l’Arca del Maresme, SLU, empresa dedicada a la gestió de serveis i equipaments mediambientals, a més del contracte d’1.101.697 € es van reconèixer obligacions per 127.827 € per factures de serveis corresponents a l’objecte del contracte licitat.
Aquestes obligacions han estat fiscalitzades per la Intervenció amb resultat desfavorable,
ja que va al·legar que es tractava de serveis reiteratius i periòdics que s’haurien d’haver
licitat mitjançant el procediment corresponent.

• L’empresa Cingles Bus, SA, que el 2019 va prestar el servei regular de transport de
viatgers entre diversos municipis de la comarca per 95.078 €, també va prestar un servei
especial de transport durant la festa major del 2019 pel qual va facturar 1.244 €.

• El contracte amb Vodafone España, SA, corresponia a la segona pròrroga del contracte
de serveis de telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal del Maresme aprovada pel Ple del 15 de juliol del 2019. La vigència de la pròrroga finalitzava
el 30 de novembre del 2019. La despesa autoritzada a consignar en el pressupost
del 2019 per la pròrroga del contracte del lot 2 pel servei de comunicació mòbil a
Vodafone España, SA, era de 16.750 €. Es van reconèixer addicionalment obligacions
per 3.223 €.
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2.2.3.3. Transferències corrents i de capital
La distribució de les transferències corrents i de capital de l’Ajuntament d’Argentona segons
la seva finalitat es mostra en el quadre següent:
Quadre 15. Transferències i subvencions corrents i de capital segons la seva finalitat
Tipus/finalitat

Obligacions reconegudes

Percentatge

Transferències corrents
Finançament de grups polítics municipals
Aportacions de finançament d’ens receptors
Quotes a associacions en què participa l’Ajuntament

8.718,26

1,25

250.303,17

35,80

13.247,24

1.89

Subvencions amb concurrència pública

212.599,35

30,41

Subvencions nominatives

210.769,95

30,15

3.465,00

0.50

699.102,97

100,00

Subvencions atorgades de forma directa

8.000,00

100,00

Total transferències de capital

8.000,00

100,00

707.102,97

100,00

Premis convocats per l’Ajuntament
Total transferències corrents
Transferències de capital

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

L’Ajuntament d’Argentona va atorgar gairebé el mateix import en concepte de subvencions
nominatives que mitjançant concurrència pública, que és el règim general pel qual han
d’atorgar-se les subvencions.
L’Ajuntament no disposava d’un pla estratègic de subvencions, malgrat l’article 8 de la Llei
38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, disposa la seva existència obligatòria
i que concretin els objectius i efectes que es pretenen assolir, el termini necessari per a la
seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament amb supeditació al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

2.2.3.4. Inversions reals
En la revisió del pressupost de despeses de l’Ajuntament s’ha apreciat un grau baix d’execució de les previsions definitives del capítol 6, Inversions reals. Això està motivat pel fet
d’haver inclòs unes previsions inicials i unes modificacions pressupostàries que posteriorment no van ser executades.
El detall de les principals partides pressupostàries del capítol 6, Inversions reals, amb un
baix grau d’execució ha estat el següent:
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Quadre 16. Partides del capítol 6 amb un baix grau d’execució
Crèdits
Partida pressupostària
Millora d’accessos al municipi i carrils bici
Projecte urbanització carrer Sant Ramon

Grau
d’execució
(%)

Inicials

Modificacions

Definitius

Obligacions
reconegudes

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

174.456,85

174.456,85

0,00

0,00

367.589,52

340.943,68

708.533,20

3.533,20

0,50

Projecte de la xarxa d’aigua i clavegueram

0,00

123.000,00

123.000,00

0,00

0,00

Recuperació del marge esquerre riera Argentona

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

111.468,72

5.638,30

117.107,02

5.275,31

4.50

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

Inversió en reposició de vies públiques

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

Biblioteca municipal

0,00

127.500,00

127.500,00

0,00

0,00

52.788,00

120.000,00

172.788,00

0,00

0,00

Projecte de reforma integral del carrer Josep Soler

Inversió 2019 enllumenat
Projecte camins comunitaris de les Ginesteres

Equipament a Can Barrau
Inversions en la piscina municipal

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

Projecte urbanització Les Ginesteres

187.598,59

70.938,73

258.537,32

11.687,44

4,52

Rehabilitació mercat municipal Plaça de Vendre

101.037,38

161.224,80

262.262,18

0,00

0,00

0,00

71.500,00

71.500,00

0,00

0,00

Aplicacions informàtiques
Projecte rehabilitació casa Puig i Cadafalch

738.464,97

209.730,83

948.195,80

357.706,05

37,72

Resta de partides pressupostàries del capítol 6

794.878,98

1.255.441,26

2.050.320,24

1.092.406,20

53,28

2.483.826,16

3.070.374,45

5.554.200,61

1.470.608,20

26,48

Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2019.

En el treball de fiscalització del capítol 6 del pressupost de despeses s’ha comprovat que
en el cas d’un proveïdor, l’any 2019, es va facturar un total superior al preu fixat en el
contracte corresponent.
El preu del contracte amb Eurocatalana Obres i Serveis, SL, era de 501.109 €. Aquest proveïdor va facturat per 588.397 € dels quals 8.190 € corresponien a dos contractes menors
d’obres.
La diferència de 79.098 € corresponia a una certificació d’obres del contracte per a la
remodelació de la Plaça Montserrat i el seu entorn. Aquesta certificació va ser objecte d’un
informe de disconformitat i efectes suspensius per part de l’òrgan interventor, atès que
s’havien omès requisits o tràmits que podien donar lloc a la nul·litat de l’acte perquè no
s’havia tramitat la modificació del contracte d’obres d’acord amb el procediment corresponent. La certificació incloïa obres fetes fora del projecte aprovat definitivament i, per tant,
per sobre de l’import adjudicat. Mitjançant un decret d’alcaldia es va aixecar la suspensió,
es va aprovar la certificació d’obra i es va reconèixer l’obligació en favor de la societat.

2.2.3.5. Actius financers
En el capítol 8 del pressupost de despeses s’han d’enregistrar, entre altres conceptes, les
bestretes de sous i salaris i préstecs atorgats al personal. Tot i que l’import no era gaire
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significatiu, el 2019 l’Ajuntament no va registrar 1.200 € en concepte de bestretes i préstecs
al personal en el compte pressupostari corresponent. L’Ajuntament registrava indegudament
les bestretes i els préstecs atorgats al personal mitjançant comptes no pressupostaris.

2.2.4.

Resultat pressupostari

El resultat pressupostari obtingut de la diferència entre drets reconeguts nets pressupostaris
i obligacions reconegudes netes pressupostàries s’ha d’ajustar en la quantia dels crèdits
gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i en la quantia de les
desviacions, positives i negatives de l’exercici, dels projectes de despesa amb finançament
afectat. D’aquesta manera s’obté el resultat pressupostari ajustat.
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019 presentat per l’Ajuntament va ser de
737.484 €, de signe positiu.
D’acord amb les observacions fetes en els apartats anteriors s’arriba a unes noves quantitats
per als epígrafs que componen el Resultat pressupostari, i, com a conseqüència, a un nou
Resultat pressupostari estimat per la Sindicatura.
Les modificacions a incorporar en els diferents epígrafs del Resultat pressupostari serien les
següents:
Quadre 17. Modificació dels drets reconeguts nets
Apartat de
l’informe

Concepte

Import

Import segons el càlcul del Resultat pressupostari presentat per l’Ajuntament
2.2.2.1.a

Drets reconeguts nets derivats d’ajornaments o fraccionaments

2.2.2.1.b

Drets reconeguts nets derivats de diferències de reconeixement amb l’ORGT

2.2.2.3

Drets reconeguts nets derivats d’actius financers
Total ajustaments

16.370.183,65
8.392,00
(78.317,50)
4.129,00
(65.796,50)

Import segons la Sindicatura

16.304.387,15

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Quadre 18. Modificació de les obligacions reconegudes netes
Apartat de
l’informe

Concepte

Import

Import segons el càlcul del Resultat pressupostari presentat per l’Ajuntament
2.2.3.5

14.482.075,24

Obligacions reconegudes netes derivades d’actius financers

1.200,00

Total ajustaments

1.200,00

Import segons la Sindicatura

14.483.275,24

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
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També cal incorporar en els diferents epígrafs del Resultat pressupostari una reclassificació
de drets reconeguts nets del capítol 4, Operacions corrents, a capítol 7, Operacions de
capital, per 76.900 € (vegeu l’apartat 2.2.2.2).
El Resultat pressupostari de l’exercici 2019, segons l’Ajuntament i segons la Sindicatura, es
presenta en el quadre següent:
Quadre 19. Comparació del Resultat pressupostari de l’exercici 2019 segons l’Ajuntament i segons la
Sindicatura
Segons l’Ajuntament

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

12.226.063,40

13.528.731,80

12.226.063,40

460.800,19

1.478.608,20

537.700,19

1.478.608,20

14.136.357,49

13.704.671,60

14.066.431,99

13.704.671,60

0,00

0,00

4.129,00

1.200,00

d) Passius financers

2.233.826,16

777.403,64

2.233.826,16

777.403,64

2. Total operacions
financeres (c+d)

2.233.826,16

777.403,64

2.237.955,16

778.603,64

16.370.183,65

14.482.075,24

16.304.387,15

14.483.275,24

Concepte
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no
financeres (a+b)

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

13.675.557,30

Segons la Sindicatura

c) Actius financers

I. Resultat pressupostari
de l’exercici (I=1+2)

Resultat
pressupostari

1.888.108,41

Resultat
pressupostari

1.821.111,91

Ajustos:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

57.412,28

57.412,28

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

1.370.287,43

1.370.287,43

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

2.578.324,05

2.578.324,05

(1.150.624,34)

(1.150.624,34)

737.484,07

670.487,57

II. Total ajustos (II=3+4−5)
Resultat pressupostari ajustat (I+II)

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.

2.2.5.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

El reconeixement extrajudicial de crèdit és un procediment de l’àmbit local mitjançant el qual
de forma excepcional es poden imputar al pressupost en vigor obligacions generades en
exercicis anteriors.
D’acord amb el que disposa l’apartat segon de l’article 60 del Reial decret 500/1990, del 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les
hisendes locals, el Ple de la corporació és qui ha de reconèixer les obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell en
què havien d’estar.
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L’article 34 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2019 de l’Ajuntament
d’Argentona regula el procediment a seguir en els expedients de reconeixement extrajudicial
de crèdits.
L’any 2019 l’Ajuntament d’Argentona va tramitar i aprovar un expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit per un total de 316.159 €. Aquest import suposa el 2,18% del total
d’obligacions reconegudes netes de l’any 2019. El desglossament de l’import de l’expedient
és el següent:

• 192.030 € corresponen a factures de serveis de l’exercici 2018 per les quals es va seguir
el procediment de contractació establert però la factura no es va rebre fins el 2019, per
tant, no es va poder reconèixer l’obligació fins al mateix exercici.
En relació amb aquestes obligacions, la lletra b de l’article 176.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’article 26 del Reial decret 500/1990, preveuen, entre
altres excepcions al principi d’anualitat pressupostària, els compromisos de despeses
degudament adquirits en exercicis anteriors.
D’acord amb això, en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’haurien d’haver
reconegut les despeses derivades de compromisos de despeses degudament adquirits.
En qualsevol cas, aquestes despeses no s’haurien d’haver tramitat com a expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdit.
Les obligacions d’exercicis anteriors 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 extrajudicials de crèdit s’haurien de portar al pressupost vigent amb
la incorporació prèvia dels crèdits corresponents tramitant-se, si fos necessària, una
modificació pressupostària.

• 124.129 € són despeses que es van portar a terme prescindint de qualsevol procediment,
sense que s’haguessin fiscalitzat els actes previs o sense crèdit pressupostari suficient.
L’existència de les despeses en què es va prescindir de qualsevol procediment, tal com
la Intervenció municipal posa de manifest en el seu informe de fiscalització de reconeixement extrajudicial de crèdits, comporta efectuar despeses viciades de nul·litat.
Per aquesta raó, i davant dels supòsits d’omissió de fiscalització, s’hauria d’haver aplicat
l’article 28.2.e del Reial decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local, atès que la Intervenció s’ha de
pronunciar sobre la possibilitat i conveniència de portar a revisió d’ofici aquests actes.
D’altra banda, la lletra c de l’article 28 de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que els compromisos
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de despesa, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments sense crèdit
pressupostari suficient per fer-los constitueixen una infracció molt greu en matèria de
gestió economicopressupostària. Aquests actes són susceptibles d’una revisió d’ofici per
part de l’Ajuntament, tal com disposa la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, els òrgans competents han d’adoptar les mesures necessàries per evitar que
aquestes situacions es produeixin, sense obviar l’exigència de la depuració de les responsabilitats corresponents.

3. CONCLUSIONS
3.1.

OBSERVACIONS

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest
durant el treball de fiscalització realitzat sobre l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2019, relatives a aspectes que, si escau, caldria esmenar.
Estat de liquidació del pressupost
1) Resultat pressupostari ajustat
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.
Aspectes comptables i de registre
2) Registre comptable dels ajornaments o fraccionaments de drets pressupostaris
L’Ajuntament no va donar de baixa els drets pressupostaris derivats d’ajornaments o fraccionament que suposaven el trasllat del venciment del dret a un exercici posterior. Així
mateix no va aplicar aquests drets al pressupost en vigor en l’exercici del seu nou venciment.
Durant l’exercici 2019 l’Ajuntament hauria d’haver reconegut drets, que prèviament s’haurien
d’haver anul·lat l’any 2018, per 96.368 €, i anul·lar drets reconeguts l’any 2019 per 87.976 €
el venciment dels quals s’hauria d’haver produït l’any 2020. Això va suposar un increment de
8.392 € dels drets reconeguts l’exercici 2019 (vegeu l’apartat 2.2.2.1.a).
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3) Diferència del drets reconeguts nets registrats de diferents tributs en relació amb la
informació comunicada per l’ORGT
D’acord amb la conciliació feta entre les dades facilitades per l’ORGT 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’ORGT d’acord amb els imports gestionats (vegeu
l’apartat 2.2.2.1.b).
4) Bestretes i préstecs al personal
L’Ajuntament d’Argentona va registrar les bestretes i els préstecs atorgats al personal i el
seu rescabalament mitjançant comptes no pressupostaris. L’Ajuntament hauria d’haver reconegut en el capítol 8, Actius financers del pressupost d’ingressos, 4.129 € en concepte de
bestretes de sous i salaris i préstecs rescabalats del personal l’any 2019 (vegeu l’apartat
2.2.2.3). Així mateix, l’Ajuntament hauria d’haver reconegut en el capítol 8, Actius financers
del pressupost de despeses, 1.200 € en concepte de bestretes de sous i salaris i préstecs
atorgats al personal (vegeu l’apartat 2.2.3.5).
Aspectes de legalitat
En el treball de fiscalització realitzat, s’han observat els aspectes següents relatius a la
legalitat:
5) Compliment dels terminis per a l’aprovació de la liquidació del pressupost, del Compte
general i per a la seva tramesa a la Sindicatura de Comptes.
L’Ajuntament va incomplir en més de nou mesos els terminis fixats per la normativa per
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, del Compte general corresponent i
per a la seva tramesa a la Sindicatura de Comptes (vegeu l’apartat 2.1).
6) Plaça d’Intervenció
La plaça d’Intervenció està ocupada des de l’any 2017 per una funcionària en comissió de
serveis, termini que supera el màxim d’un any, prorrogable per un altre any, fixat per la
normativa aplicable (vegeu l’apartat 1.2.2.e).
7) Despeses de personal
Durant el 2019 l’Ajuntament va atorgar en concepte de premi de jubilació un total de 4.801 €.
Aquesta retribució, tot i estar recollida en la clàusula 60 de l’Acord sobre condicions
comunes del personal del servei de l’Ajuntament d’Argentona, aprovat el 19 de febrer de
2010, no s’ajusta al que disposa la normativa aplicable (vegeu l’apartat 2.2.3.1.a).
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Així mateix, l’Ajuntament va abonar a cinc treballadores, amb la denominació de complement
de productivitat, un import fix de periodicitat mensual. Això és una irregularitat atès que
suposa un incompliment de les normes que regulen les retribucions dels empleats públics.
L’import total abonat durant el 2019 va ser de 12.945 € (vegeu l’apartat 2.2.3.1.b).
8) Despeses sense el contracte corresponent
L’any 2019 es van registrar onze factures d’un mateix proveïdor per 107.337 € en concepte
de manteniment de l’equipament municipal La Sala d’Argentona. Aquest servei, que ja es
prestava segons una licitació anterior, es va prestar sense una nova licitació i sense el
contracte corresponent (vegeu l’apartat 2.2.3.2.a).
En el cas d’un proveïdor dedicat a la gestió de serveis i equipaments mediambientals, amb
un contracte d’1.101.697 € es van reconèixer obligacions addicionals per 127.827 € per
factures corresponents a l’objecte del contracte (vegeu l’apartat 2.2.3.2.c).
9) Fraccionament de contractes
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, constitueixen un fraccionament
indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment de l’article 118.3 de la Llei 9/2017,
del 8 de novembre, de contractes del sector públic (vegeu l’apartat 2.2.3.2.b).
A més, en una part d’aquests contractes també es va incomplir la prohibició de subscriure
contractes menors que individualment o conjuntament superessin els valors màxims
autoritzats per a aquest tipus de contractes (vegeu l’apartat 2.2.3.2.b).
10) Pla estratègic de subvencions
L’Ajuntament no disposava d’un pla estratègic de subvencions, contravenint així el que
disposa l’article 8 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (vegeu
l’apartat 2.2.3.3).
11) Inversions reals
L’Ajuntament ha reconegut obligacions per import de 79.098 € d’una certificació d’obres
sense haver tramitat la modificació del contracte d’obres corresponent. L’esmentada
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certificació va ser objecte d’un informe de disconformitat i efectes suspensius per part de
l’òrgan interventor. Per un decret d’alcaldia es va aixecar la suspensió de l’òrgan interventor, es va aprovar la certificació d’obra i es va reconèixer l’obligació (vegeu l’apartat
2.2.3.4).
12) Despeses derivades de compromisos degudament adquirits incloses en l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit
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 (vegeu
l’apartat 2.2.5).
Les obligacions d’exercicis anteriors 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 extrajudicials de crèdit s’haurien de portar al pressupost vigent amb la
incorporació prèvia dels crèdits corresponents tramitant-se, si fos necessària, una
modificació pressupostària.
13) Despeses fetes prescindint de procediment o sense crèdit pressupostari
L’Ajuntament va 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 (vegeu l’apartat 2.2.5).

3.2.

RECOMANACIONS

A continuació s’inclouen les recomanacions que es fan a partir del treball de fiscalització
realitzat sobre l’Estat de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019.
En el decurs del treball s’han observat diversos aspectes de la gestió pressupostària i
comptable feta en l’exercici 2019 per l’Ajuntament i de control intern establert, que presentaven deficiències o que són susceptibles de millora. Caldria, per tant, en la mesura que no
ho hagi fet, que l’Ajuntament revisés la situació existent respecte dels procediments administratius i dels criteris comptables aplicats, i els mecanismes de control intern establerts. Per
tant, convindria que l’Ajuntament prengués, entre altres, les mesures següents:
1. Caldria elaborar un text refós del Reglament orgànic de l’Ajuntament per facilitar-ne la
consulta.
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2. Caldria que l’Ajuntament establís mecanismes que permetessin la conciliació periòdica
i, com a mínim, al tancament de l’exercici, entre la comptabilitat dels tributs gestionats
per l’ORGT per compte de l’Ajuntament i les quantitats registrades comptablement per
l’Ajuntament en els capítols 1, 2 i 3 del pressupost d’ingressos.
3. L’Ajuntament hauria de planificar les actuacions en matèria de contractació mitjançant
compres programades o recórrer a centrals de compra i implementar mesures de control
mitjançant la implantació d’alguna aplicació informàtica que facilités la gestió de la
contractació, per evitar possibles fraccionaments de contractes i la utilització inadequada de la figura del contracte menor.
4. Seria convenient fer una anàlisi dels diferents complements específics de les places que
ocupen les treballadores que desenvolupen majors tasques assignades i que van ser
retribuïdes mitjançant el complement de productivitat.
5. Caldria efectuar amb major rigor les previsions a l’hora de pressupostar i dur a terme les
actuacions necessàries durant l’exercici per assolir un grau d’execució de les despeses
del capítol 6, inversions reals, més elevat que permetés acostar l’import de les obligacions reconegudes a la xifra dels crèdits definitius del capítol esmentat.
6. Caldria reduir al mínim les subvencions atorgades de manera nominativa i fomentar la
concurrència pública.
7. Caldria que l’Ajuntament fes el necessari per tal que l’aprovació del pressupost i la del
Compte general es fes dins dels terminis fixats, i que la tramesa del Compte general a
la Sindicatura s’efectués dins de termini.

4. ANNEX: COMPTES ANUALS
En els quadres següents es presenten resumits els comptes i estats més representatius
inclosos en el Compte general de l’Ajuntament d’Argentona corresponent a l’exercici 2019.
Per disposar de la Memòria de l’Ajuntament premeu l’enllaç següent:
Memòria de l’Ajuntament d’Argentona, exercici 2019
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Quadre 20. Estat de liquidació del pressupost. Exercici 2019
CONCEPTE
1. Capítols d’ingressos

PREVISIÓ

EXECUCIÓ

Inicial

Modificació

Definitiva

Liquidació

Cobrat

Pendent de cobrament

8.030.500,00

0,00

8.030.500,00

7.745.585,00

7.297.627,62

447.957,38

410.000,00

0,00

410.000,00

254.357,44

151.247,71

103.109,73

3. Taxes i altres ingressos

2.177.607,45

163.350,00

2.340.957,45

1.876.445,27

1.694.636,38

181.808,89

4. Transferències corrents

3.165.426,59

348.194,19

3.513.620,78

3.783.681,38

3.743.218,20

40.463,18

15.969,14

0,00

15.969,14

15.488,21

13.563,89

1.924,32

13.799.503,18

511.544,19

14.311.047,37

13.675.557,30

12.900.293,80

775.263,50

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes

5. Ingressos patrimonials
a) Operacions corrents
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
b) Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)
8. Actius financers
9. Passius financers
Total ingressos
2. Capítols de despeses

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

318.466,93

568.466,93

460.800,19

460.800,19

0,00

250.000,00

318.466,93

568.466,93

460.800,19

460.800,19

0,00

14.049.503,18

830.011,12

14.879.514,30

14.136.357,49

13.361.093,99

775.263,50
0,00

0,00

2.947.736,25

2.947.736,25

0,00

0,00

2.233.826,16

0,00

2.233.826,16

2.233.826,16

2.233.826,16

0,00

16.283.329,34

3.777.747,37

20.061.076,71

16.370.183,65

15.594.920,15

775.263,50
Pendent de pagament
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Inicial

Modificació

Definitiva

Liquidació

Pagat

1. Despeses de personal

5.716.312,49

152.407,01

5.868.719,50

5.334.068,92

5.324.295,37

9.773,55

2. Despeses de béns corrents i serveis

6.564.016,18

405.167,44

6.969.183,62

6.151.743,46

5.556.207,60

595.535,86

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
a) Operacions corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
b) Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)
8. Actius financers
9. Passius financers
Total despeses
3. Situació econòmica

38.500,00

10.135,15

48.635,15

41.148,05

41.148,05

0,00

718.174,51

116.365,20

834.539,71

699.102,97

682.534,00

16.568,97

150.000,00

-149.605,52

394,48

0,00

0,00

0,00

13.187.003,18

534.469,28

13.721.472,46

12.226.063,40

11.604.185,02

621.878,38

2.483.826,16

3.070.374,45

5.554.200,61

1.470.608,20

1.455.030,60

15.577,60

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

2.483.826,16

3.078.374,45

5.562.200,61

1.478.608,20

1.463.030,60

15.577,60

15.670.829,34

3.612.843,73

19.283.673,07

13.704.671,60

13.067.215,62

637.455,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612.500,00

164.903,64

777.403,64

777.403,64

777.403,64

0,00

16.283.329,34

3.777.747,37

20.061.076,71

14.482.075,24

13.844.619,26

637.455,98

Inicial

Modificació

Definitiva

Final

Moviments de fons

Deutors/Creditors

Total ingressos

16.283.329,34

3.777.747,37

20.061.076,71

16.370.183,65

15.594.920,15

775.263,50

Total despeses

16.283.329,34

3.777.747,37

20.061.076,71

14.482.075,24

13.844.619,26

637.455,98

0,00

0,00

0,00

1.888.108,41

1.750.300,89

137.807,52

Diferències

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
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Quadre 21. Resultat pressupostari. Exercici 2019
CONCEPTE
a) Operacions corrents

DRETS RECON.
NETS

OBLIGACIONS
RECON. NETES

13.675.557,30

12.226.063,40

1.449.493,90

460.800,19

1.478.608,20

-1.017.808,01

14.136.357,49

13.704.671,60

431.685,89

0,00

0,00

0,00

2.233.826,16

777.403,64

1.456.422,52

2.233.826,16

777.403,64

1.456.422,52

16.370.183,65

14.482.075,24

1.888.108,41

b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (I=1+2)

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUP.

Ajustos
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

57.412,28

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

1.370.287,43

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

2.578.324,05

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

-1.150.624,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

737.484,07

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.

Quadre 22. Balanç. Exercici 2019
ACTIU
A) Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material

EXERCICI
2019

EXERCICI
2018

43.527.418,78

44.139.186,03

31.887,11

37.093,81

42.334.387,86

42.942.455,48

III. Inversions immobiliàries

0,00

0,00

IV. Patrimoni públic del sòl

52.094,60

52.094,60

V. Inversions financeres a llarg
termini en entitats del grup,
multigrup i associades
VI. Inversions financeres a llarg
termini
VII. Deutors i altres comptes a
cobrar a llarg termini

1.091.622,45
0,00

1.091.622,45
0,00

17.426,76

15.919,69

11.452.513,93

10.068.767,00

I. Actius en estat de venda

0,00

0,00

II. Existències

0,00

0,00

2.002.668,67

2.508.322,87

B) Actiu corrent

III. Deutors i altres comptes a
cobrar a curt termini
IV. Inversions financeres a curt
termini en entitats del grup,
multigrup i associades
V. Inversions financeres a curt
termini
VI. Ajustos per periodificació
VII. Efectiu i altres actius líquids
equivalents

TOTAL ACTIU
(A+B)

EXERCICI
2019

EXERCICI
2018

A) Patrimoni net

45.879.991,26

46.559.648,99

I. Patrimoni

26.912.550,94

26.912.550,94

II. Patrimoni generat

16.533.206,33

17.559.708,32

0,00

0,00

IV. Subvencions rebudes pendents
d’imputació a resultats

2.434.233,99

2.087.389,73

B) Passiu no corrent

6.229.340,24

4.893.249,75

327.069,82

327.069,82

PATRIMONI NET I PASSIU

III. Ajustos per canvis de valor

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

5.902.270,42

4.566.179,93

III. Deutes amb entitats del grup,
multigrup i associades a llarg
termini

0,00

0,00

IV. Creditors i altres comptes a pagar
a llarg termini

0,00

0,00

V. Ajustos per periodificació a llarg
termini

0,00

0,00

2.870.601,21

2.755.054,29

29.648,79

28.736,66

1.068.875,94

969.471,12

0,00

0,00

C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini

0,00

0,00

3.002,00

3.002,00

0,00

0,00

9.446.843,26

7.557.442,13

54.979.932,71

54.207.953,03

II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup,
multigrup i associades a curt
termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar
a curt termini

1.772.076,48

1.756.846,51

V. Ajustos per periodificació a curt
termini

0,00

1.756.846,51

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
(A+B+C)

54.979.932,71

54.207.953,03

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
Nota: Estat no fiscalitzat.
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Quadre 23. Compte del resultat economicopatrimonial. Exercici 2019
EXERCICI
2019

EXERCICI
2018

1. Ingressos tributaris i urbanístics

9.250.721,86

9.252.445,75

2. Transferències i subvencions rebudes

3.911.342,97

3.749.772,41

3. Vendes i prestacions de serveis

380.196,12

344.039,34

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de
valor

0,00

0,00

5. Treballs efectuats per l’entitat per al seu immobilitzat

0,00

0,00

151.690,38

218.463,91

0,00

0,00

A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)

13.693.951,33

13.564.721,41

8. Despeses de personal

-5.333.791,45

-5.062.829,01

-713.615,10

-653.320,43

0,00

0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària

-6.096.097,20

-6.358.740,91

12. Amortització de l’immobilitzat

-2.132.036,36

-2.177.916,29

-14.275.540,11

-14.252.806,64

-581.588,78

-688.085,23

0,00

0,00

60.614,56

10.442,26

-520.974,22

-677.642,97

51.626,55

64.531,38

-40.810,28

-90.725,55

17. Despeses financeres imputades a l’actiu

0,00

0,00

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers

0,00

0,00

19. Diferències de canvi

0,00

0,00

-426.066,12

-400.367,01

12.250,05

4.575,85

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)

-402.999,80

-421.985,33

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (II+III)

-923.974,02

-1.099.628,30

6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excessos de provisions

9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments

B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I.

Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat
de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d’operacions financeres

+ Ajustos en el compte del resultat de l’exercici anterior

0,00

Resultat de l’exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)

-1.099.628,30

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
Nota: Compte no fiscalitzat.
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Quadre 24. Estat de canvis en el patrimoni net. Exercici 2019
1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

A. Patrimoni net al final de l’exercici 2018

I. Patrimoni

II. Patrimoni
generat

III. Ajustos
per canvis
de valor

IV.
Subvencions
rebudes

TOTAL

26.912.550,94

17.559.708,32

0,00

2.087.389,73

46.559.648,99

0,00

464,29

0,00

0,00

464,29

26.912.550,94

17.560.172,61

0,00

2.087.389,73

46.560.113,28

0,00

-1.026.966,28

0,00

346.844,26

-680.122,02

26.912.550,94

16.533.206,33

0,00

2.434.233,99

45.879.991,26

B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d’errors
C. Patrimoni net inicial ajustat de l’exercici 2019 (A+B)
D. Variacions del patrimoni net de l’exercici 2019
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2019 (C+D)

2. ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

-923.974,02

-1.099.628,30

783.086,02

649.951,24

III. Transferències al compte del resultat economicopatrimonial o al valor inicial de la partida coberta

-436.241,26

-285.440,23

IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)

-577.129,26

-735.117,29

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

1. Aportació patrimonial dinerària

0,00

0,00

2. Aportació de béns i drets

0,00

0,00

3. Assumpció i condonació de passius financers

0,00

0,00

4. Altres aportacions de l’entitat o entitats propietàries

0,00

0,00

5. (–) Devolució de béns i drets

0,00

0,00

6. (–) Altres devolucions a l’entitat o entitats propietàries

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

-5.727,02

6.344,05

0,00

0,00

-5.727,02

6.344,05

I. Resultat economicopatrimonial
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net

3. ESTAT D’OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

B) ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net
TOTAL (I+II)
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
Nota: Estat no fiscalitzat.

39

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 31/2021
Quadre 25. Estat de fluxos d’efectiu. Exercici 2019
EXERCICI 2019

I.

Fluxos nets d’efectiu per activitats de gestió (A-B)

EXERCICI 2018

1.987.895,26

2.763.647,28

A) Cobraments

21.330.404,92

21.857.199,30

B) Pagaments

19.342.509,66

19.093.552,02

-1.507.872,52

-1.437.157,97

II. Fluxos nets d’efectiu per activitats d’inversió (C-D)
C) Cobraments
D) Pagaments
III. Fluxos nets d’efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)

0,00

0,00

1.507.872,52

1.437.157,97

1.456.422,52

1.823.745,81

E) Augments en el patrimoni

0,00

0,00

F) Pagaments a l’entitat o entitats propietàries

0,00

0,00

2.233.826,16

2.454.726,63

777.403,64

630.980,82

G) Cobraments per emissió de passius financers
H) Pagaments per reemborsament de passius financers
IV. Fluxos nets d’efectiu pendents de classificació (I-J)

-47.044,13

52.955,59

11.101.676,23

10.103.439,79

11.148.720,36

10.050.484,20

0,00

0,00

VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L’EFECTIU
(I+II+III+IV+V)

1.889.401,13

3.203.190,71

Efectius i actius líquids equivalents a l’efectiu a l’inici de l’exercici

7.557.442,13

4.354.251,42

Efectius i actius líquids equivalents a l’efectiu al final de l’exercici

9.446.843,26

7.557.442,13

I)

Cobraments pendents d’aplicació

J) Pagaments pendents d’aplicació
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2019 facilitat per l’Ajuntament.
Nota: Estat no fiscalitzat.

5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès a
l’Ajuntament d’Argentona el dia 13 de desembre de 2021 per complir el tràmit d’al·legacions.

5.1.

AL·LEGACIONS REBUDES

L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament d’Argentona a la Sindicatura de Comptes
es reprodueix a continuació:
La documentació que s’esmenta en les al·legacions no es reprodueix però consta en l’arxiu
de la Sindicatura.
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Títol: Al·legacions a un projecte d’informe
Cos de la tramesa:
Data de recepció del projecte d’informe: 13/12/2021 GENTR-2021-12082
Adjunt us trameto l’informe d’al·legacions al projecte informe rebut en data 13/12/2021
relatiu a la Liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona de l’exercici 2019.
Atentament,
La interventora
Rocío Llaràs Muza
Data de la signatura: 15:15:34 23/12/2021
Signant: Rocio Llaràs Muzas - DNI {...] (TCAT)

2020/2834/SERVEIS ECONÒMICS

INFORME D’INTERVENCIÓ
Número d’informe: 22/12/2021
Expedient núm.: Comptes Anuals 2019
Assumpte: Al·legacions al projecte informe de Sindicatura relatiu a la Liquidació de
l’exercici 2019
De conformitat amb el que disposa l’article 3.7 del Reial Decret 128/2018, de 16 de
marc, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional, en concordança amb els articles 22.2. c) i 47.2 ll) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local s’emet el següent
INFORME
Antecedents
S’ha emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya projecte com a òrgan
fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en
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compliment del seu programa anual d’activitats, emet aquest informe de fiscalització
limitada financera i de legalitat relatiu a l’Estat de liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona corresponent a l’exercici 2019.
Al·legacions
Primera.- En relació a la concessió de subvencions el projecte de Sindicatura fa les
següents consideracions:
“L’Ajuntament no disposava d’un pla estratègic de subvencions, malgrat l’article 8
de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, disposa la seva
existència obligatòria i que concretin els objectius i efectes que es pretenen assolir,
el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de
finançament amb supeditació al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.”
Davant aquesta consideració i compartint aquesta observació que ha estat informada
en cada expedient en aquest mateix sentit, cal al·legar que a data d’avui i mitjançant
acord plenari de 8 de novembre de 2021 l’Ajuntament ha aprovat el Pla estratègic de
subvencions per als exercicis 2021 a 2023.
Tot això és el que s’informa, llevat d’error o omissió, sense perjudici d’opinió millor
fonamentada en Dret. No obstant, l’òrgan competent decidirà amb el seu superior
criteri el més avinent a l’interès general.
Argentona, en la data de la signatura electrònica
La interventora

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat
Segell
Òrgan
Ajuntament
d’Argentona

Signatura 1 de 1
Rocio Llaràs
Muzas

5.2.

23/12/2021

Interventora

TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes.
El text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions presentades
són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
Certifico que el 30 de desembre del 2021, reunit telemàticament el Ple de la Sindicatura
de Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència
dels síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
i Emma Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura,
Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalitzaci ó 31/2021, relatiu a l’Ajuntament
d’Argentona, Estat de liquidació del pressupost, exercici 2019.
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb
el vistiplau del síndic major.
Signat digitalment per

Manel Rodríguez Manel Rodríguez Tió DNI 38820060Q (SIG)
Tió - DNI
38820060Q (SIG) Data: 2022.01.26
11:24:16 +01'00'

El secretari general

Vist i plau,

Jaume Amat
Reyero - DNI
37671660Y (AUT)

Signat digitalment per
Jaume Amat Reyero DNI 37671660Y (AUT)
Data: 2022.01.26
12:03:46 +01'00'

El síndic major
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