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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 29/2021, relatiu a l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019
Barcelona, 26 de gener de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 29/2021, relatiu a l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 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 21 de desembre del 2021.
L’objecte del treball ha estat la fiscalització, financera i de legalitat, limitada a verificar la
correcció del càlcul dels indicadors d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera
efectuat per l’Ajuntament i la seva coherència amb la comptabilitat municipal, inclosa la dels
seus dos ens dependents; a constatar que l’Ajuntament ha adoptat, si ha escaigut, les
mesures necessàries per corregir situacions de desequilibri, i a verificar el compliment de
les obligacions de subministrament i de publicació d’informació corresponents.
Les observacions més rellevants fetes arran del treball efectuat, recollides en l’apartat 3.1
de l’informe, es resumeixen a continuació:
• En determinats casos l’Ajuntament no va calcular els indicadors d’estabilitat i de
sostenibilitat referits a la liquidació del pressupost del 2019 d’acord amb els criteris i la
metodologia establerts per la Intervenció General de l’Estat en els diferents manuals i
guies elaborats, la qual cosa ha comportat que no reflecteixin els valors que correspondrien.
• El període mitjà de pagament global a proveïdors corresponent al quart trimestre del 2019
es va situar en 411,68 dies i, per tant, significativament superior al termini màxim, de 30
dies, establert per la normativa.
• Llevat de la revisió del pla d’ajust feta el 2019, en què es va incorporar l’entitat pública
empresarial La Cala Gestió dins el pla, la resta dels plans vigents el 2019 es van formular
sense incloure les dades d’aquest ens, la qual cosa implica que les previsions sobre les
que se sustenten aquests plans no són comparables amb les dades emprades per la
Intervenció per calcular els indicadors en termes consolidats (que inclouen els dos ens
dependents). Aquest fet impossibilita fer el seguiment d’aquests plans per comprovar les
possibles desviacions existents.
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A més, l’Ajuntament no va posar a la pràctica gran part de les mesures previstes per a
cada exercici en els diferents plans aprovats pel Ple, i mai no ha fet una tasca d’incardinació de les dades contingudes en els diferents plans a fi d’assegurar la coherència de
les mesures a dur a terme en cada exercici i dels resultats esperats.
• L’Ajuntament va incórrer en diversos incompliments, tant pel que fa al termini de
presentació com al contingut de la informació subministrada respecte a les obligacions
de subministrament d’informació (al Ministeri d’Hisenda o, si escau, a la Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor) previstes en la normativa en relació amb els
objectius d’estabilitat i de sostenibilitat referits a l’exercici 2019.
• En relació amb el control intern de l’Ajuntament, cal dir que en la plantilla de personal de
l’exercici 2019 els llocs de treball d’Intervenció i de Tresoreria estaven ocupats de manera
accidental, des de fa anys, per dues persones funcionàries de l’Ajuntament, sense que la
corporació hagués fet cap acció per adaptar la provisió d’aquests llocs a les diferents
formes de cobertura establertes en la normativa vigent el 2019.
• Pel que fa a la gestió pressupostària, l’Ajuntament va incorporar al pressupost del 2019
una modificació pressupostària que va comportar un increment significatiu dels crèdits
de despeses. Aquesta modificació no era susceptible d’incorporació al pressupost del
2019 perquè es va aprovar definitivament en l’exercici 2020.
Així mateix, el 2019 l’Ajuntament va comptabilitzar unes baixes significatives de drets
provinents d’exercicis tancats i també unes baixes d’obligacions, les quals tampoc no es
podien enregistrar el 2019, atès que l’acte d’aprovació d’aquests expedients de baixa no
es va ser fins a l’any 2020.
• En relació amb un préstec concedit per l’Ajuntament a La Cala Gestió, per finançar una
part de les quotes de l’arrendament financer que aquesta entitat té contractat amb un
tercer, no es té constància que s’hagi formalitzat cap contracte entre ambdues parts on
es regulin les condicions del préstec pactades.
En l’apartat 3.2 de l’informe es fan diverses recomanacions en relació amb el càlcul dels
indicadors d’estabilitat i de sostenibilitat, a més d’altres aspectes de gestió, en particular la
possibilitat de dissoldre l’entitat pública empresarial La Cala Gestió i integrar la seva activitat
a la del mateix Ajuntament o bé a la de l’altre ens dependent La Cala Serveis Municipals, SL.

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