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INFORME COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2019 

 

La sotasignant, actuant en nom i representació del Grup Municipal Fem Sant Andreu – Acord 
Municipal, emet el present informe en relació  amb el Compte General de l’exercici 2019 posat a 
disposició en el si de la Comissió Especial de Comptes. 

PRIMER.-  Es dóna compliment  al que es determina en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com l’article 58 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, per la qual cosa s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 

SEGON.- Es va introduir a l’exercici 2013 la firma digital en els processos de contractació i gestió 
de la despesa, i en canvi el Grup Municipal de Fem Sant Andreu-Acord no ha pogut accedir al 
sistema de gestió documental per efectuar consultes directes, en virtut  de l’exercici de les funcions 
de control reconegudes per la legislació. 

TERCER.- Els regidors tenen dret a accedir a la documentació que obra en poder de la Corporació 
per portar a terme l’exercici de les seves funcions, incloent les dades de caràcter personal 
continguts en la informació que sol·liciten, independentment de la seva condició o no de membres 
de l’equip de govern. No cal, per accedir a la informació sol·licitada, que s’hagi de fonamentar 
la finalitat de la petició ja que la raó s’ha d’entendre implícita en l’exercici de les seves funcions 
per la seva condició de regidors, que no és altra que el control i fiscalització dels òrgans de govern 
de la Corporació. El Grup Municipal que subscriu aquest informe manifesta que se li ha impedit 
l’accés a determinada informació. 

QUART.- Cal subratllar  que en les diverses Juntes de Govern Local es dóna compte dels Decrets 
dictats per la Regidora d’Hisenda corresponents a l’aprovació de factures, incloses en relacions 
enumeratives que no s’adjunten els factures ni expedients facilitats. Per tant les mencionades 
factures no obren en poder dels regidors i en conseqüència només es pot realitzar la fiscalització 
en el període d’apertura de la Comissió de Comptes i sense poder contrastar-les amb les aprovades 
en les Juntes de Govern. 

CINQUÈ.- Referent al Compte General del 2019 aquest informe es sustenta en l’anàlisi de la 
informació aportada per la intervenció del consistori, que consta del compte general, llistat de 
majors del consistori i de l’empresa publica i la memòria del compte general. De la documentació 
aportada inicialment no hem pogut obtenir còpia malgrat haver-ho sol·licitat. De tots els majors 
que hem considerat importants per tenir-ne un coneixement més profund, ens hem vist obligats a 
demanar-ho operació per operació per instància a l’Ajuntament, seguint les indicacions de la 
regidora d’hisenda i d’intervenció del consistori. 
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SISÈ.- Seria necessària l’elaboració d’un Pla Anual d’Auditories aprovat pel plenari municipal, tal 
i com determina l’article 64 de les bases d’Execució pressupostària, per comprovar el funcionament 
en l’aspecte financer del serveis de la Corporació i de les societats mercantils dependents. Cal dir 
també que el termini que s’atorga  a la Comissió Especial de Comptes no és suficient per abordar 
l’aplicació i liquidació pressupostària de l’exercici. L’objecte d’aquest pla seria la comprovació del 
funcionament i de l’adequada presentació de la informació financera; comprovar el compliment  
de les normes i directrius que siguin d’aplicació i el grau d’eficàcia i eficiència en la consecució 
dels objectius previstos  pressupostaria i normativament parlant. Per aconseguir tot això es 
requereix  inexcusablement  la col·laboració i intervenció no només de l’àrea financera municipal 
sinó també de l’àrea jurídica de la Corporació per garantir el compliment normatiu. 

SETÈ.-  El present informe no valora ni l’aplicació pressupostària ni la idoneïtat per a efectuar una 
despesa a acceptar un ingrés, responsabilitat única dels òrgans o persones amb competència a 
l’empara  de quant determina la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
o de les delegacions dutes a terme d’acord amb quant determina la normativa vigent. 

 

ANÀLISI DE L’EXERCICI NO PRESSUPOSTARI 2019 

PRIMER.-   Amb càrrec a la partides no pressupostàries que a continuació es detallen s’han produït 
devolucions a compte de les quotes de reparcel·lació del Sector 21 i pagaments per interessos de 
demora segons Sentència. 

• Partida 320123 -Indemnitzacions Sector 21 núm. operació 190006162 correspon a 
Devolució quotes de Reparcel·lació del Sector 21 a l’empresa  GPI ESPAGNE, S.L.   Import: 
89.599,52 €. 

• Partida 320123, Indemnitzacions Sector 21 núm. operació 190000538 correspon a 
devolució quotes de Reparcel·lació segons conveni aprovat JGL 23/10/18 a l’empresa 
COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS S.A.   Import:  115.798,84 €. 

• Partida 320049, núm. operació 190006160 Devolució quotes urbanització Sector 21 
segons Sentència, a l’empresa GPI ESPAGNE, S.L.  Import:  9.989,32 €. 
 

També a càrrec a la partida no pressupostària 340000 – Despeses pendents d’aplicació núm. 
operació 190006163  s’han inclòs interessos de demora  a GPI ESPAGNE, S.L., en compliment 
de sentència per devolució de les quotes d’urbanització, per import de 119.071,24 €. 

En data 31 de desembre de 2019 i utilitzant aquesta mateixa partida no pressupostària –
Despeses pendents d’aplicació , núm. operació 1912310088 es produeix la cancel·lació de part 
del pagament dels interessos de demora anteriorment citats, per import de  42.000 € 

La partida 320123 constava amb un saldo inicial a l’exercici de -840.609,53 euros i a l’acabament 
del 2019 presenta un saldo final negatiu de -1.046.007,89 euros. 

L’any 2018  el saldo inicial era de -257.307,04 euros més els càrrecs que es van efectuar durant 
l’exercici de 583.302,49 euros que deixaven un saldo a la fi de l’exercici de -840.609,53 euros. 
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Aquestes indemnitzacions són resultats de processos judicials sobre el sector urbanístic 21, que es 
remunten a l’inici del projecte de reparcel·lació del mateix. Amb les que l’Ajuntament ha estat 
condemnat a indemnitzar a les empreses promotores com també a pagar interessos de demora. 
Atès que hi ha sentències condemnatòries corresponents a les devolucions de les quotes del sector 
21, considerem que hi hagut una mala praxi i per tant responsabilitat política, en la gestió de la 
reparcel·lació del sector esmentat. Ja que s’han pagat interessos de demora, costes judicials i els 
costos associats a la redacció de nous projectes del sector 21. 

 

ANÀLISI DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019 

PRIMER.-   En les bases d’execució pressupostària de l’ exercici 2019 i concretament a l’article 
26 es determina  que es podran acumular en un sol acte l’aprovació de factures directes per import 
inferior o igual a 3.000,00 euros (IVA exclòs), sempre i quan no impliquin un fraccionament del 
contracte. Aquesta determinació que podria tenir certa lògica per fer front a despeses puntuals, no 
reiterades, imprevisibles i urgents entra en contradicció  amb la Llei de Contractes del Sector Públic 
que determina la tramitació dels expedients de contractes menors i els seus requisits per a la seva 
formalització. L’aprovació d’aquestes factures directes, sense la tramitació regulada a l’article 28 
de les bases d’execució del pressupost, s’ha convertit en un calaix de sastre evita la tramitació 
administrativa corresponent, que malgrat això també s’incompleix ja que es produeixen 
fraccionaments de contractes. 

SEGON.-  Constatem en aquest informe que hi ha diverses empreses i proveïdors, que passarem 
a detallar en els següents punts, als quals l’Ajuntament no ha efectuat la corresponent licitació. En 
aquest punt cal recordar l’informe de la SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA – INFORME 
16/2016 on consten recomanacions que fa a l’Ajuntament sobre la Planificació de les licitacions 
dels serveis de l’Ajuntament, diu textualment:  “Per evitar que es puguin prestar serveis subjectes a 
licitació sense el corresponents contractes caldria que l’Ajuntament planifiqués amb l’antelació 
suficient els processos de licitació i la seva durada”. 

TERCER.- L’empresa Mon Versal S.L.  té obligacions reconegudes  a 
l’exercici pressupostari 2019  d’un import global de 48.122,61 €. A la fi  de l’exercici consta que 
s’han pagat 36.428,81 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 11.693,80 
€.  Els serveis realitzats consten de la maquetació, distribució del Butlletí Municipal així com 
diferents serveis de publicitat i cartelleria. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  
formalitzar cap licitació incomplint tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 
8 de novembre de contractes del Sector Públic. 

QUART.-  La proveïdora  HORNOS ROMERO, MARIA ISABEL   presenta 
un total de 21 expedients de despesa, un cop analitzats observem que tots són iniciats després de 
la presentació de la factura pel servei prestat. No existeix previsió per part de l’òrgan gestor del 
servei per a l’elaboració dels expedients de necessitat del servei. No pot justificar-se aquesta 
situació ja que un alt nombre  dels serveis prestats són reiteratius anualment i per tant ni són 
puntuals, ni imprevisibles, ni urgents. Tramitar-los en base a l’article 28 de les Bases d’execució  
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DESÈ.-  L’empresa IARSA OBRES I PROMOCIONS SL  té obligacions 
reconegudes  a l’exercici pressupostari 2019  d’un import global de 51.308,85 €. A la fi de 
l’exercici consta que s’han pagat 33.310,52€, quedant pendent de pagament al tancament de 
l’exercici 17.998,33€.  Els serveis realitzats consten obres en edificis municipals, treballs de 
reparació en escoles i treballs de millora accés FGC. Aquests serveis s’han prestat de manera 
directa, periòdica i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del 
pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 

ONZÈ.-  L’empresa GREENBIT SL  té obligacions reconegudes  a l’exercici 
pressupostari 2019  d’un import global de 28.070,79 €. A la fi de l’exercici consta que s’han 
pagat 17.635,75€, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 10.435,04€.  Els 
serveis realitzats consten d’un pack d’instal·lació, configuració, migració i manteniment d’una nova 
base de dades ORACLE. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, i sense  formalitzar cap 
licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. 
 

DOTZÈ.-  L’empresa FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM  té obligacions 
reconegudes  a l’exercici pressupostari 2019  d’un import global de 25.926,41€. A la fi de 
l’exercici consta que s’han pagat 21.655,11€, quedant pendent de pagament al tancament de 
l’exercici 4.271,30€.  Els serveis realitzats són compra i posada en marxa i subministrament per 
a fabricació digital. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, i sense  formalitzar cap 
licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. 
 

TREZÈ.-  L’empresa FUTUR JUST EI,S.L.  té obligacions reconegudes  a 
l’exercici pressupostari 2019  d’un import global de 30.187,79€. A la fi de l’exercici consta que 
s’han pagat 30.187,79€, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 0€.  Els serveis 
realitzats són la realització de menús de menjadors per a gent gran i per al menjar social. Aquests 
serveis s’han prestat de manera directa, i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les 
bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector 
Públic. 
 

CATORZÈ.-  El proveïdor LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN  té obligacions 
reconegudes  a l’exercici pressupostari 2019  d’un import global de 23.195€. A la fi de l’exercici 
consta que s’han pagat 22.040€, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 
981,75€.  Els serveis realitzats són formacions PFI comerç. Aquests serveis s’han prestat de manera 
directa, i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del pressupost 
com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 

QUINZÈ.-  L’empresa PETRONIEVES, S.L.  té obligacions reconegudes  a 
l’exercici pressupostari 2019  d’un import global de 30.614,11.€. A la fi de l’exercici consta que 
s’han pagat 21.415,20.€, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 
9.198,90.€.  Els serveis realitzats són el subministrament de benzina. Aquests serveis s’han prestat 
de manera directa, i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del 
pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
SETZÈ.- L’empresa PACKD2, S.C.P.  té obligacions reconegudes  a l’exercici 
pressupostari 2019  d’un import global de 24.199,70.€. A la fi de l’exercici consta que s’han 
pagat 21.284,79.€, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 2.914,90.€.  Els  
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serveis realitzats són la compra de subministrament de materials d'oficina. Aquests serveis s’han 
prestat de manera directa, i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les bases 
d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 

DISSETÈ.- Després d’analitzar les operacions dels proveïdors anteriorment detallats, i comprovats 
els informes de la intervenció que citem textualment: “Els Caps de Departament o, en defecte 
d’aquests, els responsables tècnics, tindran cura d’incoar quan concorrin subministraments/serveis 
continuats, els oportuns expedients de contractació, amb la finalitat d’evitar fraccionaments 
contraris a la Llei de Contractes del Sector Públic, circumstància que comportarà la revisió d’ofici 
i l’exigència de les responsabilitats corresponents, si s’escau”. Constatem que tot i els avisos de la 
intervenció del consistori, les operacions finalment han estat autoritzades, disposades i 
reconegudes les despeses. Aquesta praxi denota un evident laxitud de les mesures de control. 
 

DIVUITÈ.- Volem fer constar que a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca les funcions de control 
i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, així com la comptabilitat, 
tresoreria i recaptació, són exercides per personal sense la corresponent habilitació de caràcter 
nacional, contravenint allò que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Concretament en aquest punt l’informe de la 
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA – INFORME 16/2016  ja feia aleshores la 
recomanació que l’Ajuntament hauria d’iniciar els tràmits perquè la Direcció d’Administració Local 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reclassifiqués el lloc d’interventor com de classe 
primera. Diu textualment: “Classificació dels llocs de Secretaria i d’Intervenció.  Atès que els llocs 
de Secretari i d’Intervenció estan classificats de classe segona i que el municipi de Sant Andreu de 
la Barca supera àmpliament el límit de 20.000 habitants caldria que l’Ajuntament iniciés els tràmits 
perquè la Direcció General d’Administració Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques reclassifiqués aquests dos llocs com de classe primera”. 
 

Tot això ho posem en coneixement de la Comissió Especial de Comptes amb la finalitat que el 
present informe s’integri en el dictamen de la Comissió i formi part del Compte General de l’Exercici 
2019. 

 

 
 
 
 
 
 
Maria Antònia Borbón i Esteve 
Regidora i representant del Grup Municipal Fem Sant Andreu-Acord Municipal  
a la Comissió especial de Comptes 
 
 

Sant Andreu de la Barca, a 3 de juliol de 2020 




