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INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 126 / 2019
Assumpte: Compte General 2018

Que emet el sotasignant, en qualitat d’Interventor de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per deixar constància de l'ordenament jurídic aplicable i del procediment establert
per a la tramitació i fiscalització del Compte General corresponent a l'exercici de 2018.

1- TRAMITACIÓ A SEGUIR PER RETRE ELS COMPTES
D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, articles del 208 al 212 de
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i altres disposicions concordants, els estats i els
comptes de l’Entitat local els retrà el President de la Corporació abans del 15 de maig de
l’exercici següent al que correspongui.
Aquests comptes seran redactats per l’Interventor i es sotmetran, juntament amb tots els
seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes abans del primer de juny,
la qual estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la
Corporació.
Els Comptes Generals i la documentació complementària restarà a disposició dels
membres de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies
abans de la primera reunió (article 101.3 de la LIei Municipal i de Règim Local de
Catalunya). Es podran efectuar reunions preparatòries si el President ho acorda o si ho
demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Comissió.
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de
Comptes, cal fer una interpretació conjunta dels article 101 de la LIei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, les regles 97 a 104 de l’Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda de 23 de novembre de 2004, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal
de Comptabilitat Local.
La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà
dictamen. Tant els Comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al
públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es
puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que es considerin
oportunes. Si es formulen reclamacions, la Comissió Especial les examinarà i n’emetrà un
nou informe.
Finalment, els Comptes, acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la
Comissió Especial, es sotmetran a l’aprovació del Ple de la Corporació. L’acord
d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres presents abans del u
d’octubre.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 12433253756774733543, ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura
de Comptes abans del 15 d’octubre, per a la seva fiscalització externa.
2- CONTINGUT DELS COMPTES
El contingut dels comptes ha estat elaborat, en termes generals, seguint les Bases
d’Execució del Pressupost, així com el que disposen els articles 208 al 212 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el capítol II del títol IV de la
Instrucció de Comptabilitat per l’Administració local (model normal regulat en l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre).
El Compte General de l’Ajuntament està format pels següents comptes:
-

Els de la pròpia Entitat.
Els de la Societat Municipal COMU Sant Quirze del Vallès S.L.

Els estats i Comptes anyals de l’Entitat i els seus Organismes Autònoms estan integrats,
segons l’article 209 de la LRHL i la Regla 98.1 de la ICAL, pel següents comptes referits
al 31 de desembre de 2018.
a.- Balanç de Situació.
b.- Compte de Resultat econòmic - patrimonial.
c.- Liquidació del Pressupost.
d.- Memòria.
Segons la Regla 98.3 de la ICAL, als Estats Anuals esmentats, s’acompanyarà la següent
documentació:
1.- Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici.
2.- Notes o certificacions bancàries dels saldos favorables a l’entitat local o els seus
Organismes Autònoms. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris, s’ha d’aportar l’estat conciliatori oportú.

3- ANÀLISI DELS COMPTES DEL AJUNTAMENT
La valoració de l’Immobilitzat de l’Ajuntament és la resultant de les actualitzacions
comptables en els seus Comptes de Patrimoni, sense que hi hagi un Inventari actualitzat.
3.1. Anàlisi patrimonial
Primer.- El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar, l'exercici dona un Actiu
i un Passiu de 49.388.782,57 euros front els 46.424.504,60 euros de 2017. Aquest
augment – els moviments del qual es detallen a la Memòria – obeeix principalment a
aquests fets:
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-

Al increment del Immobilitzat material, que passa de 29.889.246,33 euros el 2017
a 30.888.233,69 euros el 2018, en virtut de l’adquisició de l’aparcament de la Plaça
de la Vila valorat en 1.202.143,69 euros.
Aquesta adquisició va ser acordada pel Ple de vuit de maig de 2018, una vegada
liquidada la concessió demanial que afectava aquest bé. Convé recordar, però,
que part d’aquest valor constitueix un deute a curt termini. Concretament la part no
compensada en concepte de deutes tributaris i responsabilitat patrimonial a càrrec
del tercer de 389.670,50 euros, és a dir, 812.473,19 euros.

-

L’augment de l’actiu corrent en 1.922.679,20 euros, degut fonamentalment al
increment de la Tresoreria, que ha permès eixugar la reducció dels deutors
pendents.

En aquest apartat convé tenir en compte la consolidació de la reducció del Passiu
corresponent als creditors a llarg termini, que ha passat de 3.226.345,55 euros el 2017 a
3.182.968,81 euros el 2018, tal com s’explica més abastament al punt 3.1.2.2 d’aquest
informe.
Segon.- El net patrimonial (Actiu - Passiu exigible) és positiu en 39.419.692,45 euros
front els 37.130.545,92 euros el 2017, amb un augment causat per les mateixes raons
explicades del punt anterior.
Tercer.- Una vegada tancat l’exercici, s’hauran de traspassar els resultats positius al
compte de Resultats d’Exercicis anteriors.

3.2. Anàlisi financer a curt termini
3.2.1 Romanent de Tresoreria per a despeses generals
a) Procediment per al seu càlcul.
De la suma dels deutors pendents de cobrament i els fons líquids de tresoreria i la resta
dels creditors pendents de pagament, s’obté un Romanent de Tresoreria Total de
14.361.497,59 euros. Aquest ha de ser ajustat per la incorporació de les despeses amb
finançament afectat per a inversions de 7.268.646,40 euros, i pels saldos de dubtós
cobrament de 3.613.032,13 euros. En conseqüència aquests Romanents per a Despeses
Generals s’ajusten a 3.479.819,06 euros.
b) Deutors d’exercicis tancats.
Cal destacar que dels drets pendents a 31 de desembre de 2017, 8.348.702,73 euros, la
seva evolució al llarg de 2018 ha estat aquesta:
Rectificació saldos inicials:
Drets anul·lats:

2.044,55 €.
470.451,95 €.

Recaptació:

2.107.354,91 €.

Insolvències, prescripcions i altres
Pendents:

10.287,04 €.
5.762.653,38 €.

La composició d’aquest saldo es divideix entre impostos directes (1.549 mil euros),
impostos indirectes (322 mil euros), taxes i altres ingressos (665 mil euros),
transferències corrents (1.450 mil euros), ingressos patrimonials (80 mil euros), alienació
d’inversions (1.201 mil euros) i transferències de capital (496 mil euros).
Com a conceptes més destacats podem fer esment d’aquests ingressos pendents:
-

Donació realitzada per la Junta de Compensació de Castellet per a despeses
corrents (08): 360.351,26 euros.
Donació realitzada per la Junta de Compensació de Castellet per a inversions (08):
273.781,27 euros.
Donació realitzada per la Junta de Compensació de Castellet per a despeses
corrents (09): 364.821,91 euros.
Alienació a la societat municipal COMU Sant Quirze del Vallès S.L. de dues
parcel·les (09): 1.200.967,59 euros.
Donació realitzada per la Junta de Compensació de Castellet per a despeses
corrents (10): 364.821,91 euros.

c) Saldo de dubtós cobrament
Primer.- En aquest àmbit es manté l’aplicació del criteri incorporat a les Bases d’Execució
de l’exercici 2016, modificades per acord de Ple del 28 d’abril que va afectar el seu article
38.bis. El seu redactat de la forma següent:
“Art. 38 bis Dotació dels saldos de dubtós cobrament
Primer.- Amb motiu de la preparació de l’expedient de la Liquidació del Pressupost, es
s’aplicaran aquests percentatges de dotació com a dubtós cobrament:
EXERCICI
Any de tancament
anteriors
Any de tancament – 5
Any de tancament – 4
Any de tancament – 3
Any de tancament – 2
Any de tancament – 1
Any de tancament

–

6

INGRESSOS AFECTATS
i Tots els ingressos
Ingressos tributaris
Ingressos tributaries
Ingressos tributaries
Ingressos tributaries
Ingressos tributaries
Ingressos tributaries

%BAIXA
100%
75%
75%
50%
25%
25%
5%

Segon.- L’aplicació d’aquests percentatges generals no exclou el tractament específic
d’aquells ingressos els expedients dels quals ho justifiquin.”
Aquesta modificació de la dotació al dubtós cobrament s’ha fet en aplicació dels
suggeriments realitzats als informes d’Intervenció precedents. S’han aplicat els
percentatges de dotació de l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals – incorporat per l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de setembre, de
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racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local – afegint una dotació addicional del
5% per als saldos de l’any de tancament, en consonància amb la recomanació de la
Sindicatura de Comptes.
S’ha de dir però que aquests percentatges s’han aplicat sobre els ingressos tributaris –
distinció que pròpiament no recull la esmentada norma –, considerant l’antiguitat dels
crèdits, la garantia dels deutes i altres elements específics del ingrés. En el cas dels
ingressos derivats de transferències i els patrimonials, en general s’han considerat de
dubtós cobrament quan per la seva antiguitat podrien quedar afectats pels terminis de la
prescripció. En cas contrari no se’ls ha aplicat cap percentatge de baixa.
Segon.- No obstant, s’ha de recordar que els percentatges de l’esmentat article 193 bis
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no distingeixen els diferents
tipus d’ingrés, quan regula:
"Article 193 bis. Drets de difícil o impossible recaptació.
Les entitats locals han d'informar el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al
seu Ple, o òrgan equivalent, del resultat de l'aplicació dels criteris determinants dels drets
de difícil o impossible recaptació amb els següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors al que correspon la liquidació, s'han de minorar, com a mínim, en un 25 per
cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l'exercici tercer
anterior al que correspon la liquidació, s'han de minorar, com a mínim, en un 50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a
cinquè anteriors al que correspon la liquidació, s'han de minorar, com a mínim, en un 75
per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors al que correspon la liquidació, s'han de minorar en un 100 per cent. "
El import global del dubtós cobrament ha passat de 3.713.342,25 euros a 3.613.032,13
euros. Aquesta disminució – que suposa un canvi de tendència respecte els darrers anys
– ve donada pel cobrament d’alguns deutes d’exercicis tancats en quantia suficient per
compensar l’augment en el percentatge de la dotació produït per la major antiguitat dels
crèdits. Malgrat aquesta circumstància, es manté la conveniència de portar a terme la
depuració dels saldos de major antiguitat.
En relació a l’expedient derivat de la donació realitzada per la Junta de Compensació de
El Castellet, como ja s’ha manifestat a informes precedents, des de finals de 2013 ja es
disposa del treball realitzat per “COMAS ADVOCATS”, firma que al seu dictamen va
concloure la nul·litat del conveni en què porta causa la donació. Malgrat seguint el
esmentat dictamen, el 2013 ja es va dotar íntegrament aquest contret de 1.363.776,35
euros com a dubtós cobrament i ara ja tots els saldos tindrien aquesta consideració per la
seva antiguitat, s’insisteix en la necessitat de finalitzar l’expedient i en el seu cas donar de
baixa en comptabilitat els drets.
d) Creditors d’exercicis tancats.

Quan a les obligacions pendents a 31 de desembre de 2017, 2.081.437,46 euros entre
obligacions reconegudes i ordenacions de pagament pendents, la seva evolució al llarg
de 2018 ha estat aquesta:
Rectificació saldos inicials:
Pagaments:
Pendents:

2.671,76 €.
2.066.430,03 €.
12.335,67 €.

e) Evolució del Romanent.
Aquesta magnitud es va situar l’any passat en 3.528.225,90 euros, per tant pràcticament
s’ha mantingut, malgrat mitjançant la modificació 10/2018 s’han utilitzat gairebé 1,5 M
d’euros d’aquests romanents per a inversions financerament sostenibles que han passat
a formar part del excés de finançament.
f) Destinació del Romanent de Tresoreria positiu.
L’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera ha modificat indirectament el règim d’aquesta magnitud, dons el seu article 32
regula que
“1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a
reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de
deuda.
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública
a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa
europea.”
Cal tenir present que l’article 1.15 de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
Control del deute comercial al Sector Públic, incorpora aquesta disposició addicional
sisena a la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:
“1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en
el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales
a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de
diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa
contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a
cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local
optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como
mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que
estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en
términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un
saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los
parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo
que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre
morosidad.”
Aquest règim, que s’ha anat perllongant mitjançant les lleis anuals de Pressupostos de
l’Estat, es va mantenir el 2018 mitjançant el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por
el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para
inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
A data d’avui aquesta extensió temporal a 2019 no s’ha produït. No obstant, en el cas que
la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019 o una altra norma prorrogui
per a aquest exercici l’aplicació de les regles previstes a la disposició addicional sisena
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, es podrà destinar una part d’aquest superàvit al finançament d’inversió
financerament sostenible.
El règim que es deriva d’aquestes normes que s’han succeït, pretén que es destini el
major import entre el superàvit del esmentat article 32.3 de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i els Romanents de Tresoreria per a
Despeses Generals, a cobrir el saldo del compte 413 “Creditors per obligacions pendents
d’aplicar al pressupost”, de 387.807,91 euros en tancar-se 2018.
L’Ajuntament presenta una capacitat de finançament en termes del Sistema Europeu de
Comptes de 769.707,81 euros i uns Romanents per a Despeses Generals de
3.479.819,06 euros.

Per tant, prenent la capacitat de finançament de 769.707,81 euros i restant-li els
387.807,91 euros pendents d’aplicació, es disposaria d’un superàvit de 381.899,90 euros.
Per la seva part, sobre els Romanents per a Despeses Generals de 3.479.819,06 euros,
s’han de considerar aquests ajustaments:
-

Els conceptes que donin lloc al Romanent de Tresoreria Disponible tractat a l’apartat
següent.

-

La disponibilitat reial de la Tresoreria municipal, dons el Romanent de Tresoreria no
només considera béns (diners) sinó també drets i obligacions pendents de
materialitzar-se.

Analitzades aquestes observacions i tenint en compte també els ajustaments relatius als
romanents disponibles que es detallen a l’apartat següent del informe, es recomana
prudència a l’hora de destinar aquest Romanent a contreure noves obligacions.
3.2.2 Romanent de Tresoreria disponible
A banda del que és estrictament el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals magnitud a la que es refereix la Instrucció de Comptabilitat -, aplicant el criteri de
prudència s’ha de tenir en compte el Romanent de Tresoreria Disponible, que redueix el
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals en atenció als següents conceptes:
I Romanents de crèdit compromesos
Tenen aquesta condició propostes de despeses de naturalesa corrent dels capítols II i IV
per imports de 782.441,97 euros i 7.863,29 euros, respectivament. Es recorda que
l’article 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals subordina la
seva incorporació a que existeixin recursos financers suficients.
II Litigis
S’ha de tenir en consideració allò explicat a la part de l’informe relativa a les resolucions
del Tribunal Constitucional sobre les qüestions d’inconstitucionalitat relacionades amb
l’Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Malgrat no es
disposa d’un càlcul exhaustiu de les devolucions de liquidacions a les quals s’haurà de fer
front a la mesura que vagin fallant els jutjats, s’aconsella fer una estimació i tenir-la
dotada d’alguna forma.
A diferència dels anys precedents, el 2018 finalment ha tingut lloc la resolució de la
concessió de l’explotació de l’aparcament a la nova Plaça de la Vila adjudicada a
Construcciones Lahoz S.L. D’acord amb això, el 2018 s’han comptabilitzat les operacions
de reconeixement d’obligacions i drets i les oportunes compensacions.
III Creditors pendents d’aplicar
Es deixa constància del saldo de 387.807,91 euros del compte 413 “Creditors per
obligacions pendents d’aplicar al pressupost” per diferents motius. Forma part d’aquest
import els 80.554,66 euros corresponen a la despesa de les obres d’emergència
realitzades al col·lector de El Castellet el 2013.
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IV Possibles contingències
Per finalitzar aquest apartat, s’ha de valorar la conveniència de cobrir les obligacions que
puguin ser exigides a l’Ajuntament per part de la Junta de Compensació de El Castellet
en tant que propietari d’aquella urbanització. De fet, el 10 d’octubre de 2015 la Junta va
girar l’Ajuntament la factura núm. 15-01, per un import de 1.817.959,95 euros, en
concepte de quotes urbanístiques.
Malgrat aquesta factura no va ser admesa, entre d’altres raons per no disposar
d’elements suficients que la fonamentessin, es recomana avaluar les obligacions
econòmiques municipals i procedir a la seva cobertura per al posterior compliment.
Per tant, aplicant només els ajustaments quantificats als Romanents per a Despeses
Generals de 3.479.819,06 euros, els Romanents disponibles quedarien així:
Romanents de crèdits compromesos
Obligacions pendents d'aplicar

790.305,26
387.807,91

Contingències

1.817.959,95
Total Romanent Disponible

483.745,94

3.2.3 Gestió de la Tresoreria
La gestió de la Tresoreria dona el següent resultat resumit:
Existències inicials a la Tresoreria:

7.916.216,51 €.

Total cobraments:

44.400.034,74 €.

Total pagaments:

42.124.317,28 €.

Existències finals a la Tresoreria:

10.191.933,97 €.

Les diferències d’existències finals entre la comptabilitat i els extractes bancaris resten
recollides a les respectives actes de conciliació, còpia de les quals s’adjunta a l’expedient.
Pel que fa a la gestió dels excedents de Tresoreria feta durant l’any 2018, al llarg de
l’exercici el compte remunerat amb els saldos de Tresoreria ha produït uns interessos
gairebé simbòlics de 74,47 euros, en els termes de l’article 199.2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.

3.1.2.2 A llarg termini:
Amb les dades de la Liquidació que es presenta, els ratis d’endeutament més importants
en tancar-se 2018 són:
-

L’anualitat teòrica dels préstecs vius puja dels 939.212,36 euros al 2017 a 947.894,74
euros el 2018, com a conseqüència de la progressiva amortització del deute i la
reducció dels tipus d’interès. Als efectes del còmput d’aquest magnitud es manté, en

aplicació de la disposició final trentaunena de la Llei 17/2012 de Pressuposts
Generals de l’Estat per 2013, l’exclusió de les quantitats pendents de retornar en
concepte de la PTE de 2008, 2009 i 2013, de 96.736,28 euros, 224.656,87 euros i
171.087,18 euros, respectivament.
-

L’estalvi net experimenta un increment dels 3.006.856,59 euros del 2017 fins els
3.805.070,07 euros el 2018.

-

El volum del capital viu manté la tendència a la baixa dels darrers exercicis, en aquest
cas baixant del 20,51 % de 2017 al 20,08 % al tancament de 2018. La consolidació de
la reducció d’aquest rati de massa de deute és conseqüència de la contenció dels
préstecs i resulta doblement beneficiosa, dons allibera recursos dels capítols de
despeses financeres i passius financers per a d’altres capítols pressupostaris i a la
vegada facilita, malgrat l’enduriment de les condicions operat per les darreres
reformes normatives, l’accés a l’endeutament en el cas de que sigui necessari.

La conjunció d’aquests dos últims indicadors i el Romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu manifesten la bona situació de la solvència de la entitat.
3.1.3 Anàlisi econòmic
El Compte del Resultat econòmic patrimonial de l’exercici és positiu en 2.558.979,76
euros front els 2.665.279,87 euros de 2017, amb aquesta composició:
Compte de Resultats
Resultats de la gestió ordinària

Despeses

Ingressos

17.578.890,76 19.989.836,54

Total
2.410.945,78

Pèrdua de valor i alienació d'immobilitzat

0,00

0,00

0,00

Altres partides no ordinàries

0,00

760,00

760,00

Resultat operacions no financeres
Despeses i ingressos financers

2.411.705,78
111.611,18

258.885,16

147.273,98

Pèrdua de valor i alienació actius i passius financers

0,00

0,00

0,00

Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

0,00

0,00

0,00

Resultat operacions financeres
Resultat net de l'exercici

147.273,98
2.558.979,76

A) Els Resultats de la gestió ordinària de l’exercici, és a dir, els que relacionen els
ingressos i despeses dels capítols I a V – excepte les despeses financeres –, així com
les dotacions anuals per a amortitzacions – amb un considerable increment tal com ja
s’ha exposat – són un fidel reflex dels aspectes que s’aborden al següent punt de
l’informe sobre gestió pressupostària.
Integren les Provisions la dotació anual dels saldos de dubtós cobrament, aquest any amb
una dotació inferior.
B) L’apartat d’altres partides no ordinàries recull els ingressos de les concessions
demanials.
C) L’apartat de les despeses i ingressos financers recull els interessos de l’endeutament i
els recàrrecs derivats de la via executiva.
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3.1.4 Anàlisi de la gestió pressupostària
La Liquidació del Pressupost s’ha realitzat sobre un pressupost inicial de 20.590.423,47
euros d’ingressos i de despeses, i un Pressupost definitiu de 29.293.607,37 euros
d’ingressos i de despeses.
- El Resultat pressupostari és el següent:
Drets reconeguts nets:

20.958.861,86 €.

Obligacions reconegudes netes:

19.440.810,94 €.

Resultat pressupostari:

1.518.050,92 €.

+ Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals:
0,00 €.
- Desviaments positius de finançament: 1.030.780,31 € per inversions amb
finançament afectat.
+ Desviaments negatius de finançament: 2.287.557,66 € per inversions amb
finançament afectat.
Resultat pressupostari ajustat:

2.774.828,27 €.

Els desviaments tenen el seu origen a les inversions amb finançament afectat. El diferent
ritme d’execució de les despeses i ingressos dels projectes d’inversió finançats d’aquesta
forma provoca aquests desviaments. Els dos tipus de desviaments produïts a llarg de
l’exercici – en el cas dels positius bàsicament derivats de les diferents subvencions
atorgades per la Diputació de Barcelona – s’han de tenir en compte a l’hora de determinar
la magnitud més rellevant, el Resultat pressupostari ajustat.
Ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

20.590.423,47 €.
8.703.183,90 €.

Pressupost definitiu d’ingressos:

29.293.607,37 €.

Drets reconeguts nets:

20.958.861,86 €.

Recaptació neta:

18.810.266,25 €.

Drets pendents de cobrament:
El resum dels capítols d’ingressos corrents és aquest:

2.148.595,61 €.

Superàvit/Def.
Prev. Def
Impostos directes
Impostos indirectes

11.289.641,16

D.R.Nets
11.669.929,89

Diferència

Prev. Definitives

380.288,73

3,37%

250.000,00

296.770,71

46.770,71

18,71%

Taxes i altres ingressos

2.369.800,00

2.539.469,35

169.669,35

7,16%

Transferències Corrents

5.115.504,80

5.075.598,62

-39.906,18

-0,78%

319.500,00

367.278,31

47.778,31

14,95%

19.344.445,96

19.949.046,88

604.600,92

3,13%

Ingressos Patrimonials
Total Corrents

Capítol I Impostos directes
Primer.- Com ja va succeir l’any precedent, els drets reconeguts d’aquest capítol superen
les previsions definitives degut a la fiabilitat dels padrons fiscals i a la prudent previsió de
les altes, amb els matisos que s’exposen al punt següent.
Segon.- Particular anàlisi mereix el Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, que amb unes liquidacions per valor de 2.034.925,59 euros,
presenta un superàvit de 534.925,59 euros.
En la anàlisi d’aquest ingrés convé recordar la situació del impost una vegada el Tribunal
Constitucional ja ha resolt les diverses qüestions d’inconstitucionalitat sobre els aspectes
controvertits del tribut, particularment la concurrència del fet imposable.
Davant la indefinició de la situació normativa, en un primer moment aquest Ajuntament va
adoptar el criteri que la Direcció General de Tributs l’havia manifestat amb motiu de la
resposta que va realitzar el 19 d’octubre de 2015 a la seva consulta sobre el particular, en
el sentit de que fins que hi hagués una adaptació de la norma als pronunciaments del
Tribunal Constitucional – aleshores encara pendents – continuava essent prevalent
l’aplicació conjunta dels articles 104 i 107 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 sobre
qualsevol altre element per a la determinació del fet imposable i de les bases imposables.
Una vegada el Tribunal Constitucional ha anat resolent les diverses qüestions
d’inconstitucionalitat – com per exemple amb la sentència 59/2017 sobre la qüestió
número 4864-2016 –, declarant la inconstitucionalitat i nul·litat dels preceptes de l’article
107 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 que sotmetin a tributació situacions a les quals no
hi hagi increments de valor dels terrenys, la situació ha experimentat un canvi radical.
Aquest canvi es tradueix en què d’alguna forma s’ha produït una inversió en la càrrega de
la prova, és a dir, mentre abans existia la presumpció de què es produïa un increment de
valor dels terrenys només pel transcurs del temps i aquesta presumpció l’havia de
desmuntar el contribuent, en l’actualitat és l’Administració la que ha d’acreditar la
existència del increment.
Per tant, als efectes pràctics s’entén necessari disposar dels mitjans tècnics suficients per
poder realitzar les taxacions que siguin necessàries per respondre els recursos de
reposició que puguin presentar els contribuents contra les liquidacions que es practiquin.
En cas contrari la posició de l’Ajuntament quedaria molt afeblida i amb poques
possibilitats d’imposar-se en la via contenciosa. Això tindria conseqüències molt
perjudicials tant per les liquidacions pressupostàries com per la Tresoreria municipal,
dons a banda d’obligar l’Ajuntament a retornar els imports de les liquidacions amb els
interessos corresponents, el faria incórrer en despeses jurídiques que d’altra forma es
podrien evitar, sense descartar eventuals condemnes en costes.
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Capítol II Impostos indirectes
Al capítol II s’han executat les previsions al Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Capítol III Taxes i altres ingressos
Aquest capítol també presenta superàvit, en aquest cas de 65.029,78 euros. Bona part
del mateix es concentra a les taxes per la tramitació de llicències urbanístiques,
relacionades amb el Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ja esmentat.
Capítol IV Transferències corrents
El capítol IV és l’únic que presenta un lleuger grau d’inexecució, gairebé concentrat en les
subvencions de la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquests ingressos destaquen les
següents partides:
La Participació als tributs de l’Estat té un superàvit de 66.887,44 euros, atès que el lleu
creixement en aquest concepte ja ha pogut compensar les devolucions dels excessos en
la participació dels exercicis 2008, 2009 i 2013, que s’han reduït de 241.709,37 euros a
180.694,26 euros.
Les aportacions de la Generalitat mitjançant el Fons de Cooperació Local, aquest any de
281.999,99 euros.
Capítol V Ingressos patrimonials
Aquest capítol, a diferència d’anys precedents, manifesta un superàvit dels drets
reconeguts sobre les previsions definitives.
Despeses:
Pressupost inicial de despeses:

20.590.423,47 €.

Modificacions de despeses:

8.703.183,90 €.

Pressupost definitiu de despeses:

29.293.607,37 €.

Obligacions reconegudes netes:

19.440.810,94 €.

Despeses pagades:

16.747.112,50 €.

Obligacions pendents de pagament:

2.693.698,44 €.

El resum dels capítols de despeses corrents és aquest:
Superàvit/Def.
Prev. Def

Obligacions

Diferència

Prev. Definitives

Personal

8.482.762,81

8.196.686,04

286.076,77

3,37%

Béns i serveis corrents

8.900.486,29

7.354.914,54

1.545.571,75

17,37%

Despeses financeres
Transferències Corrents
Total Corrents

83.835,21

59.511,79

24.323,42

29,01%

893.120,58

731.652,27

161.468,31

18,08%

18.360.204,89

16.342.764,64

2.017.440,25

10,99%

L’execució del pressupost de despeses, considerant les obligacions reconegudes netes
sobre les seves previsions definitives, ha estat del 89,01 % en despeses corrents, del
22,40 % en despeses de capital, i el percentatge global de realització ha estat del 66,37
%.
Com es pot apreciar al quadre, es produeix superàvit de les obligacions reconegudes
respecte les previsions definitives a tots els capítols.
El capítol I presenta un saldo positiu superior als 250 mil euros, concentrat sobre tot a la
partida de Seguretat Social.
El capítol II presenta un saldo positiu superior al milió i mig d’euros. Aproximadament 4/5
parts d’aquesta inexecució es dona a l’article 22 “Material, subministraments i altres” de la
classificació econòmica.
El capítol III presenta un saldo positiu de gairebé vint i cinc mil euros per la prudent
previsió de l’evolució dels tipus de interès i la sostinguda i anormalment baixa situació
dels mateixos.
En resum, el Pressupost corrent presenta un superàvit de 3.604.830,24 euros, reduït a
2.706.697,04 euros als efectes d’analitzar l’equilibri material, magnitud que considera els
capítols VII de “Transferències de capital” i IX de “Passius Financers”.
Modificacions:
Les modificacions de crèdit de l’exercici 2018 han estat les següents:
Crèdits extraordinaris:

1.176.719,70 €.

Suplements de crèdit:

772.700,91 €.

Ampliació de crèdits:
Incorporacions de romanents:

0,00 €
6.082.144,61 €.

Crèdits generats per ingressos:

671.618,68 €.

Baixes per anul·lacions:

550.787,33 €.

Total modificacions quantitatives:

8.703.183,90 €.

3.1.5- Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa
Primer.- La Liquidació posa de manifest que s’assoleix el principi d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L’Ajuntament presenta
una capacitat de finançament en termes del Sistema Europeu de Comptes de 769.707,81
euros, una vegada comparats els ingressos i les obligacions reconegudes dels capítols I
a VII i realitzats els ajustaments en termes de Comptabilitat Nacional.
La reducció d’aquesta magnitud que el 2017 va ser de 1.829.285,08 euros, es deu en
gran mesura a la esmentada comptabilització de la resolució del contracte de concessió
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de l’explotació de l’aparcament a la nova Plaça de la Vila, el que ha comportat el
reconeixement d’obligacions per 1.202.143,69 euros. Abundant en aquest impacte, s’ha
d’insistir en què la futura comptabilització d’altres d’obligacions en concepte d’inversions
amb finançament afectat podria canviar el signe d’aquesta magnitud macroeconòmica.
Segon.- De les dades sobre l’endeutament es pot concloure que es compleix amb el
principi de sostenibilitat financera tal com s’instrumenta a l’article 13 de la Llei Orgànica
2/2012 i amb l’objectiu de deute públic del article 15 d’aquesta mateixa norma.
Tercer.- Aquest any, la Liquidació posa de manifest el compliment de la regla de despesa
en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera en un import de 602.719,39 euros, una vegada fets els
ajustaments previstos a la normativa per a la determinació del límit de despesa i la
despesa computable per aquest 2018.
Es recorda que aquesta regla compara les despeses no financeres dels capítols I a VII –
incloent aquelles inversions amb finançament afectat que han generat desviaments
negatius de finançament de 2.287.557,66 euros – amb les del any precedent, permetent
un increment només en funció de la taxa de creixement del PIB de mig termini de
l’economia espanyola, fixada per l’Estat en el 2,4 per cent per aquest 2018.
3.2. COMPTES DE SOCIETATS MERCANTILS
Pel que fa a la Societat COMU Sant Quirze del Vallès, presenta els Comptes Anuals
formulats pel Consell d’Administració celebrat el 30 d’abril i aprovats per la Junta General
el 7 de maig, amb la documentació següent:
- Balanç de Situació.
- Compte de Pèrdues i Guanys.
- Estat de canvis en el Patrimoni Net.
- Memòria.
Aquests comptes han estat objecte de l’informe d’Intervenció número 58 / 2019 emès el
dos de maig, en compliment de l’obligació de control financer prevista a l’article 220 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En aquest informe emès amb
motiu de l’aprovació dels Comptes per la Junta General, es manifesten les dificultats
econòmic financeres que travessa la societat. A títol de resum, es reprodueixen les
conclusions:
“Primer.- Una vegada consolidat l’equilibri de la societat els darrers exercicis, es
continua manifestant la necessitat de mantenir o augmentar el volum d’ingressos de la
societat, ja sigui per la via de la venda d’habitatges – objecte social principal – ja sigui
per l’obtenció d’ingressos corrents mitjançant el lloguer, amb els riscos però de la
col·locació dels pisos al mercat o d’eventuals impagaments.
Segon.- En aquest àmbit resulta necessari recordar que les societats dependents de
les Administracions Públiques resten sotmeses a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a l’empara dels seu
article 2.2. Tanmateix, l’article 3 d’aquesta norma obliga a que la gestió econòmica
d’aquestes entitats respecti els principis d’estabilitat pressupostària, entesa com
l’equilibri o superàvit estructural, i de sostenibilitat financera, considerada com la
capacitat de finançament dels compromisos de despesa.

Igualment resulta convenient no oblidar les obligacions i limitacions que la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va
imposar sobre les societats mercantils municipals al punt 36 del seu article primer,
sota la rúbrica “Redimensionamiento del Sector Público Local”; totes elles centrades a
la necessitat d’extremar el control financer.”
La documentació aportada és la establerta a l’article 254 Reial Decret Legislatiu 1/2010,
de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capitals.

4- FISCALITZACIO
A) Personal
En matèria de retribucions de personal s’han aplicat les modificacions de la Llei 6/2018,
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Als informes d’Intervenció que acompanyen les nòmines provisionals s’han fet
observacions sobre diversos conceptes variables – com la nocturnitat o el complement J12 – que s’haurien d’integrar al complement específic.
Igualment es deixa constància de què s’han reconegut obligacions en concepte d’hores
extres per sobre de les dotacions inicials de les respectives partides. Tanmateix, en
aquest àmbit s’ha d’assegurar el compliment de la normativa laboral en matèria de
nombre màxim d’hores i de cotitzacions a la Seguretat Social.
Finalment, es manifesta que en alguns expedientes de noves contractacions s’ha omès el
requisit de la fiscalització prèvia, dons els nomenaments s’han produït amb efectes
anteriors a la fiscalització de la Intervenció.

B) Contractació
Procediment i forma d’adjudicació dels contractes
Forma part de la Memòria que integra aquest expedient el resum dels procediments
d’adjudicació dels contractes en funció de la seva naturalesa.
Registre Públic de Contractes
Forma part de l’expedient la relació de contractes adjudicats al llarg de l’any enviada al
Registre Públic de Contractes del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
No s’ha realitzat cap durant l’exercici 2018.
Recomanacions
Primer.- Es recorda la necessitat d’agilitzar la gestió de les despeses per aconseguir la
seva tramitació dins dels terminis legals. S’insisteix en la importància de respectar els

16/18

terminis de pagament previstos a la Llei de Contractes, reduïts per la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat. En cas
d’incompliment d’aquests terminis es podrien donar eventuals reclamacions d’interessos
de demora, molt elevats segons la esmentada normativa.
A banda d’això, quan es produeix la tramitació acumulada de factures de serveis es dona
un retard en la seva comptabilització i per tant una distorsió temporal de la imatge fidel de
la situació pressupostària. Tanmateix el principi d’anualitat pressupostària exigeix que les
despeses corresponents a les prestacions realitzades al llarg d’un any no s’arrosseguin a
l’any següent.
Segon.- Tal com s’ha manifestat a alguns informes d’Intervenció, els pressupostos dels
licitadors s’han d’enregistrar per a formar part dels expedients.
Control de legalitat
Primer.- Al llarg de l’exercici s’han emès els informes 14/2018 a 18/2018, 26/2018 a
29/2018, 72/2018 a 76/2018, 137/2018, 179/2018 i 224/2018, amb reparaments
suspensius que han estat aixecats mitjançant el procediment legalment establert.
Segon.- S’ha detectat en alguns expedients la omissió del compliment de l’article 22 de
les Bases d’Execució del Pressupost, segons el qual les propostes de despesa superiors
a mil euros han de tramitar-se mitjançant l’adjudicació i el corresponent document
comptable A.D. previs, acompanyades de tres pressupostos quan la despesa superi els
tres mil euros.
També s’ha detectat la necessitat de contractar alguns serveis mitjançant el corresponent
expedient i no pas com a prestacions independents.
S’incorpora el quadre annex I amb el resum dels contractes més rellevants objecte de
reparament i d’observacions complementàries.
C) Ingressos
No s’han detectat incidències destacables en la comptabilització d’ingressos.
S’adverteix però la necessitat de reduir els terminis de justificació de subvencions
rebudes, a l’objecte de que la comptabilització dels drets reconeguts respecti el principi
de meritació.
D) Atorgament de subvencions
Als expedients de subvencions atorgades per l’Ajuntament es recomana – tal com s’ha fet
als informes de fiscalització – la introducció d’aquestes millores:
-

Una major definició del concepte de despeses subvencionables, en ocasions
excessivament obert.

-

S’hauria de valorar també la conveniència d’exigir l’auditoria dels comptes dels
beneficiaris que rebin un major volum de subvencions, dons les tasques de
verificació sovint requereixen gran dedicació del personal municipal.

-

S’ha d’assegurar la tramitació dels expedients tendent a complir el principi
d’anualitat.

En canvi, es consolida la millora de la presentació dels comptes amb detall de tots els
ingressos que les entitats beneficiàries obtinguin. Aquesta és una eina fonamental per
quantificar el percentatge d’aportació municipal i per avaluar les necessitats reials de
subvenció
Sant Quirze del Vallès, a 10/07/2019.

Javier Goytisolo Marquínez
Interventor
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