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N O T A  D E  P R E M S A  
 
 

Nota informativa sobre l’informe 40/2010, relatiu a l’Ajuntament de 
Cunit, Romanent de tresoreria, exercicis 2006 i 2007 
 
BARCELONA, 9 de febrer del 2011.- La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe 
de fiscalització relatiu al romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Cunit dels 
exercicis 2006 i 2007. 
 
El ponent de l’informe, aprovat pel Ple de la Sindicatura el 21 de desembre del 2010, 
és el síndic major, Joan Colom i Naval, que té atribuïda provisionalment la 
fiscalització dels ajuntaments i els organismes que en depenen, així com l’elaboració 
del Compte general de les corporacions locals. 
 
L’objecte de l’informe és la revisió del Romanent de tresoreria de l’Ajuntament de 
Cunit corresponent als exercicis 2006 i 2007. 
 
Les dades del Compte general de l’Ajuntament presenten uns drets reconeguts –
ingressos- de 15.903.804,91 € l’exercici 2006, i de 22.654.486,92 € l’exercici 2007, i 
unes obligacions reconegudes –despeses- de 16.389.422,00 € l’exercici 2006, i de 
25.623.556,91 € l’exercici 2007, amb un resultat pressupostari ajustat de 935.669,08 
€ l’exercici 2006, i negatiu de 1.716.357,82 € l’exercici 2007. 
 
El Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2007, presentat per l’Ajuntament, és 
negatiu de 2.969.407,18 €. 
 
Conclusions 
 
Un cop examinada, d’acord amb els objectius previstos, l’àrea del Romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament de Cunit en els exercicis 2006 i 2007, l’informe recull en els 
seus apartats 3.1 i 3.2 les observacions i recomanacions pertinents, de les quals a 
continuació se’n resumeixen les més rellevants. 
 
Quant a la revisió del Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2007 es 
considera que l’Ajuntament va presentar una situació financera més favorable que la 
que realment existia en aquella data en un import que s’ha quantificat en 
2.531.916,91 € -corresponent a la diferència entre el Romanent de tresoreria per a 
despeses generals calculat per l’Ajuntament, de 2.969.407,18 € negatiu, i el calculat 
per la Sindicatura de Comptes, de 5.501.324,09 € negatiu-, tenint en compte que el 
treball de fiscalització s’ha vist limitat per les incerteses exposades en l’apartat 2.1.3. 
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Quant a la revisió de la legalitat de les operacions examinades es pot concloure que 
en els exercicis fiscalitzats s’observen greus incompliments de la normativa vigent 
que fan que alguns dels contractes revisats es poguessin arribar a qualificar nuls de 
ple dret i que podrien constituir indicis de responsabilitat comptable i, fins i tot, penal. 
 
Observacions 
 
 En els exercicis fiscalitzats els llocs de treball d’Intervenció i Secretaria no han 

estat ocupats per funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
 En els exercicis fiscalitzats la fiscalització plena posterior ha estat encomanada a 

una empresa externa d’auditoria, d’acord amb les bases d’execució 
pressupostària de l’Ajuntament, però s’ha infringit la normativa vigent que 
estableix que és una funció pública reservada a funcionaris de caràcter estatal, en 
aquest cas la de control intern. 

 
 En l’’informe es fa constar una diferència de 2.531.916,91 M € que empitjora el 

Romanent de tresoreria per a despeses generals calculat per l’Ajuntament, de 
2.969.407,18 € negatiu, respecte al calculat per la Sindicatura de Comptes, de 
5.501.324,09 € negatiu. 

 
 Les bestretes al personal i el pagament de les gratificacions extraordinàries als 

treballadors al tancament de l’exercici 2007 s’han comptabilitzat 
extrapressupostàriament, quan correspondria haver-los comptabilitzat i reconegut 
dins del pressupost. 

 
 L’Ajuntament ha reconegut despeses sense crèdit per 1.899.436,17 € malgrat que 

la normativa vigent estableix que no es poden adquirir compromisos sense crèdit, 
i que els actes que així ho reconeguin són nuls de ple dret, sense perjudici de les 
responsabilitats que corresponguin. 

 
 L’Ajuntament ha compensat en els exercicis fiscalitzats ingressos i despeses per 

170.834,61 € en el 2006 i per 141.525,85 € en el 2007, sense recollir-los en el 
pressupost, fet que contravé la normativa vigent. 

 
 En la revisió efectuada dels procediments emprats per a la contractació de les 

corresponents despeses dels exercicis fiscalitzats, s’han observat despeses 
reconegudes sense contracte i sense aplicar els procediments de contractació 
establerts en la normativa vigent per 625.659,42 € en el 2007 i per 751.518,92 € en 
el 2006; despeses contractades sense crèdit suficient per 387.791,57 € en el 
2007; despeses reconegudes per sobre de l’import limitatiu establert en dos 
contractes, per 61.348,22 € en el 2007; i despeses reconegudes amb posterioritat 
a la finalització de dos contractes per 517.392,03 €. 
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 L’Ajuntament no va prendre cap de les mesures de sanejament del dèficit del 
Romanent de tresoreria establertes preceptivament per l’article 193 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

 
L’Ajuntament manté un significatiu endeutament a llarg termini no reconegut com a 
passiu, i sobre el qual paga interessos, que s’ha obtingut mitjançant l’avançament 
per SOREA del cànon de l’aigua i clavegueram. L’endeutament no comptabilitzat 
com a tal, vigent a 31 de desembre del 2007, ascendia a 3.040.500,55 €. D’acord 
amb la llei, els avançaments esmentats caldria considerar-los operacions de crèdit 
a llarg termini, i conseqüentment haurien de computar a efectes del càlcul de la 
ràtio de deute viu a 31 de desembre del 2007, que seria d’un 127%. 

 
 El contracte que encomana la gestió i recaptació dels tributs municipals a 

l’empresa privada La Auxiliar de Recaudación, SL és susceptible de nul·litat de 
ple dret perquè la normativa vigent reserva als funcionaris la funció recaptatòria. 

 
 La introducció d’un objecte contractual nou, com és l’execució dels treballs 

auxiliars per a la revisió cadastral, en el contracte signat per la gestió recaptatòria 
no pot considerar-se una modificació contractual atès que altera l’objecte i les 
condicions del contracte inicial. Per tant, l’Ajuntament de Cunit hauria d’haver 
licitat l’encàrrec d’aquests treballs relatius a la revisió cadastral mitjançant un dels 
procediments previstos en el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (TRLCAP). No haver-ho fet així podria comportar la 
nul·litat de la contractació d’acord amb l’article 62 del TRLCAP. 

 
 El pagament per l’Ajuntament de la totalitat de l’import del contracte per les 

tasques auxiliars en relació amb la revisió cadastral que ha portat a terme La 
Auxiliar de Recaudación, SL sense que aquestes tasques hagin pogut ser 
totalment acreditades i amb el pagament d’una bestreta sense crèdit i amb els 
informes negatius de la Intervenció, la tresorera i l’advertiment de suspensió del 
secretari, podria derivar en responsabilitats. La Sindicatura considera que, a la 
vista dels fets exposats, podria haver-hi indicis d’un delicte previst en el Codi 
Penal, si bé l’apreciació de la concurrència del tipus penal únicament correspon a 
la jurisdicció penal. Addicionalment, el fet de no haver quedat acreditada 
l’existència de contraprestació respecte dels pagaments efectuats per la 
corporació local comportaria l’existència d’indicis de responsabilitat comptable, si 
bé l’apreciació de l’existència de responsabilitats comptables únicament 
correspon al Tribunal de Comptes. 

 
 El contracte del servei de recollida i d’eliminació de residus sòlids urbans i neteja 

de platges presenta significatives irregularitats en els procediments de 
contractació emprats per a la seva adjudicació i modificació. El contracte es va 
adjudicar a Cespa tenint en compte únicament una part de l’oferta presentada 
segons el model establert en el Plec de clàusules. 
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La modificació realitzada amb l’addenda al contracte signada el 2007 per la qual 
s’incrementava l’import un 259% respecte al contracte original, recull un pla 
financer pluriennal per 4.151.572 €, un augment del període de concessió total a 
vint anys, i l’objecte inclou la prestació del servei i la construcció d’una nau. La 
Sindicatura considera que la construcció de la nau s’hauria d’haver licitat a part ja 
que no es podia entendre inclosa en el contracte inicial; com a conseqüència, no 
es podria finançar amb la modificació del cànon concessional i, si escau, de les 
tarifes pagades pels usuaris. Aquesta conclusió comporta que la suposada 
modificació reuneix els requisits per ser considerada nul·la de ple dret. 
 

 Els contractes d’adjudicació i modificació de la concessió d’obra pública i 
explotació del servei del complex esportiu de Cunit presenten importants 
irregularitats en la preparació, adjudicació i, molt especialment, en la resolució i 
indemnització a l’adjudicatari. La indemnització de 500.000 € pagada a 
l’adjudicatari no es considera procedent ja que la no formalització del contracte i 
la no presentació de garantia definitiva dins dels terminis previstos, permetria a 
l’Ajuntament rescindir el contracte sense cap mena d’indemnització 
 
La Sindicatura entén que la UTE Tiferca-GEAFE SL tindria dret a cobrar, 
únicament, els imports que responguessin a feina efectivament feta en relació 
amb el contracte analitzat, sempre que l’execució d’aquesta feina quedés 
acreditada davant l’Ajuntament –i no ha quedat acreditat que hagi executat 
tasques que justifiquin el pagament en concepte d’indemnització per part de 
l’Ajuntament. Per tant, aquest fet comportaria l’existència d’indicis de 
responsabilitat comptable. A la vista dels fets exposats en l’informe, podria haver 
indicis d’un delicte previst en el Codi Penal, ja que l’esmentat pagament es porta a 
terme en contra dels informes de la Intervenció per manca de crèdit i per manca 
d’acreditació de les tasques efectuades per la UTE i malgrat aquest fet 
l’alcaldessa va ordenar el seu pagament. 

 
 La contractació de les obres, conservació i explotació del complex cultural 

presenta una inadequada preparació i adjudicació així com una irregular 
indemnització a l’adjudicatari. 

 
Recomanacions 
 
L’informe recull una sèrie de recomanacions sobre la presa en consideració dels 
advertiments de legalitat, la millora de la gestió pressupostària i comptable i les 
necessàries mesures de sanejament que, a parer de la Sindicatura, ajudarien a 
corregir i millorar els aspectes assenyalats en relació amb la gestió de l’Ajuntament 
de Cunit. 
 
 


