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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 31/2018, relatiu a l’Ajuntament del Vendrell,
liquidació del pressupost, exercici 2017
Barcelona, 19 de febrer de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 31/2018, relatiu a l’Ajuntament
del Vendrell, liquidació del pressupost, exercici 2017, 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 20 de desembre del 2018.
El treball té per objecte la fiscalització financera limitada de l’Estat de liquidació del
pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017.
En l’examen de l’Estat de liquidació del pressupost a 31 de desembre del 2017 de
l’Ajuntament del Vendrell s’ha observat que l’Ajuntament presenta un resultat pressupostari ajustat de 2,69 M€, que la Sindicatura de Comptes calcula en 5,97 M€; és a dir,
3,27 M€ superior. Cal tenir en compte, però, que el treball de fiscalització s’ha vist limitat
per mancances d’informació, especialment pel que fa a la despesa derivada del finançament d’inversions per a la millora i adequació del servei de proveïment i distribució
d’aigua, i pel fet de no disposar d’informació addicional que permeti calcular de forma
correcta el coeficient de finançament de determinats projectes de despesa amb finançament afectat.
Les observacions més rellevants del treball efectuat, recollides en l’apartat 3.1 de l’informe,
es resumeixen a continuació:

• En la revisió dels expedients de modificació de crèdits s’ha comprovat que tres expedients que havien estat anul·lats parcialment per 708.918 € no s’havien donat de baixa
en l’Estat de modificacions de crèdits.

• L’Ajuntament no va donar de baixa els drets pressupostaris derivats d’ajornaments o
fraccionaments que suposaven el trasllat del venciment del dret a un exercici posterior.

• Pel que fa al reconeixement de drets pressupostaris:
• L’Ajuntament va cobrar un total de 684.713 € en concepte de subvencions per

finançar despeses en matèria de serveis socials i de serveis d’ocupació, el registre
comptable dels quals es va fer en comptes no pressupostaris. El reconeixement d’un
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ingrés pressupostari derivat de transferències o subvencions rebudes s’ha de fer en
el moment en què es materialitza l’increment de l’actiu.
• L’Ajuntament no va reconèixer drets per 16.050 € en concepte de dividends i parti-

cipació en beneficis per la seva participació en el capital d’una societat mercantil.
• L’Ajuntament no va reconèixer drets per 60.000 € en concepte d’aportació anual per

la concessió per a la gestió d’un aparcament subterrani del municipi.
• En relació amb la gestió del servei públic de proveïment d’aigua potable i sanejament

del municipi, l’Ajuntament no va fer cap registre comptable dels drets econòmics
derivats del cànon anual a càrrec de la societat concessionària del servei per
780.955 €.

• Pel que fa al retorn de préstecs i bestretes atorgades al personal, l’Ajuntament fa el seu
registre comptable de manera incorrecta. El reconeixement de drets ha de fer-se per les
quantitats efectivament retornades. Això suposaria una reducció dels drets pressupostaris del capítol 8 del pressupost d’ingressos en 46.114 €.

• Al llarg de l’any 2017 es van tramitar tres expedients de reconeixement extrajudicial de
crèdits per 1,94 M€, dels quals 1,88 M€ corresponien a despeses sense crèdit pressupostari. En un d’aquests expedients es van incloure diverses factures relatives a
despeses de gestió esportiva del municipi corresponents a anys anteriors i per a les
quals no hi havia crèdit pressupostari suficient.

• S’han detectat despeses per 246.690 € que corresponien a despeses meritades l’any
2017 i que no van ser imputades en la liquidació d’aquell any.

• En la revisió feta dels projectes de despesa s’han detectat tres projectes en els quals
els imports considerats com a desviacions positives de l’exercici estaven duplicats.
També s’ha verificat l’existència de nou projectes de despesa en els quals el coeficient
de finançament no es va calcular de forma correcta.

• L’Ajuntament no va dur a terme el control ple posterior de la despesa, contràriament al
que disposaven les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2017.

• S’ha detectat l’existència de factures per 2,22 M€ corresponents a serveis prestats amb
contractes el període d’execució dels quals havia vençut.
La Sindicatura també fa diverses recomanacions sobre alguns dels aspectes que s’han
posat de manifest durant el treball de fiscalització.

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