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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 30/2018, relatiu als acords i resolucions contraris
a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015
Barcelona, 12 de febrer de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 30/2018, relatiu als acords i
resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i
2015, 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 12 de desembre del 2018.
La revisió practicada ha tingut l’origen en la iniciativa conjunta del Tribunal de Comptes, la
Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans de control extern, en l’execució dels respectius
programes anuals de fiscalitzacions o d’activitats aprovats pels plens de cadascuna de les
institucions.
Els objectius del treball han estat verificar el compliment de les obligacions que tenen els
ens locals en relació amb la tramesa de la documentació a què obliga l’article 218.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; determinar les situacions i causes concretes que van
donar lloc a acords o resolucions contraris a objeccions formulades pels òrgans interventors, a expedients amb omissió de la fiscalització prèvia o amb alguna anomalia en la
gestió dels ingressos, i identificar-ne les àrees de risc.
En l’apartat 2.5 de l’informe es fa una anàlisi detallada de la informació subministrada pels
quinze ajuntaments catalans majors de 75.000 habitants i les quatre diputacions catalanes.
D’aquesta anàlisi se’n deriven algunes de les observacions de l’apartat 3.1.
Les observacions més rellevants que poden fer-se a partir del treball efectuat, recollides en
l’apartat 3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
• El 31 de desembre del 2016, un 43% i un 26% dels ens locals no havia tramès la
informació relativa a les resolucions i als acords adoptats per la presidència o pel Ple de
la corporació contraris a les objeccions formulades per l’òrgan interventor, ni un resum
de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos i els expedients de
despesa conclosos amb omissió de la fiscalització corresponent a l’exercici 2014 i 2015,
respectivament.
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• En el grup dels ajuntaments el percentatge d’incompliment augmenta a mesura que
disminueix la població del municipi. En l’exercici 2014 s’assoleix un màxim del 45%
d’incompliments en els ajuntaments d’entre 1.001 i 5.000 habitants, i, en l’exercici 2015,
del 28% en els menors de 1.000 habitants.
• El 85% de les entitats que van enviar la documentació referida a l’exercici 2014 i el 83%
de les que van enviar la referida a l’exercici 2015, van enviar certificats negatius; és a
dir, no hi havia hagut cap acord ni resolució contrari a les objeccions formulades pels
òrgans interventors, no s’havia detectat cap anomalia destacable en la gestió dels
ingressos ni s’havia conclòs cap expedient amb omissió de la fiscalització prèvia.
• El 71% de les entitats locals que van enviar la informació corresponent a l’exercici 2014 i
el 73% de les que van enviar la informació de l’exercici 2015 van indicar que, durant els
exercicis esmentats, no havien desenvolupat les actuacions de control financer (article
220 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals).
• La major part dels acords i resolucions contraris a les objeccions formulades per l’òrgan
interventor comunicades a la Sindicatura de Comptes afecten expedients de contractació: pràcticament la meitat en l’exercici 2014, i el 45% en el 2015. Segueixen, en ordre
d’importància, els expedients de despeses de personal, que representen el 26% i el
23%, respectivament, en els exercicis 2014 i 2015. La causa més freqüent que va originar l’objecció de l’òrgan interventor va ser l’omissió en els expedients de requisits o
tràmits essencials, tant en nombre com en import.
• Quasi el 8% dels ens que van enviar la documentació requerida relativa a l’exercici 2014
i dels que ho van fer respecte de l’exercici 2015, van indicar l’existència d’algun
expedient de despeses conclòs amb omissió de la fiscalització prèvia preceptiva. Els
grups d’ajuntaments d’entre 100.001 i 300.000 habitants i d’entre 5.001 i 25.000 habitants són els que presenten una major incidència en aquest aspecte, tant en nombre
d’expedients com en l’import que representen. La majoria de les despeses tramitades
amb omissió de la fiscalització prèvia comunicades a la Sindicatura de Comptes fins al
31 de desembre del 2016 corresponen també a despeses derivades d’expedients de
contractació.
En l’apartat 3.2 de l’informe la Sindicatura formula un conjunt de recomanacions per
millorar l’exercici de les funcions de control intern de les corporacions locals.

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