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1.  INTRODUCCIÓ 

L’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que les 
funcions de control intern de les entitats locals, respecte de la seva gestió econòmica, 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, si s’escau, 
s’exerciran a través de les modalitats de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control de l’eficàcia. El resultat d’aquests controls serà remès, amb caràcter 
anual, pels òrgans interventors, a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
així com al ple, per al seu coneixement. 

L'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic 
del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL) disposa que l'òrgan 
interventor haurà d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes 
les actuacions planificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant 
l'exercici. El Pla inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació legal i 
les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb 
els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i 
els mitjans disponibles. 

En compliment d’aquest precepte legal, i respecte la funció de control financer, la 
Intervenció general va elaborar el Pla anual de control financer per a l’exercici 2020, i 
se’n va donar compte al ple en la sessió de data 20 de desembre de 2019. En aquest 
s’hi estableixen les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de 
les auditories, així com del control financer de subvencions, a realitzar, si s’escau, 
durant l’ exercici 2019. 

Pel que fa els resultats del control financer, l’article 35 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic 
local (RCIL), estableix que el resultat de les actuacions de control permanent i de 
cadascuna de les auditories s’ha de documentar en informes escrits, els quals han 
d’exposar de manera clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions 
obtingudes i, si s’escau, les recomanacions sobre aquestes actuacions objecte de 
control. En cas de detectar deficiències que s’hagin de solucionar mitjançant una 
actuació correctora immediata, aquestes s’hauran d’identificar en l’esmentat informe 
de resultats. 

En compliment dels articles 220.4 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, l’òrgan interventor ha 
de remetre aquests informes definitius de control financer al gestor directe de l’activitat 
economicofinancera controlada i al president de l’entitat local, així com, a través 
d’aquest últim, al ple per al seu coneixement. L’anàlisi de l’informe ha de constituir un 
punt independent a l’ordre del dia de la sessió plenària corresponent. 
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2.  FONAMENTS NORMATIUS�
�

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

- Llei 7/1985 de 3 d'abril de 1985 de Bases del Règim Local.
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 

intern a les entitats del sector públic local (RCIL).
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que aprueba la Instrucción del 

modelo normal de contabilidad local. 
- Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
- Llei 39/2015,� d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Bases d'execució del Pressupost per a l'any 2019.
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3. OBJECTIUS I ABAST 

La finalitat d’aquesta memòria és informar a la corporació dels resultats derivats de les  
actuacions de control permanent i de cadascuna de les auditories, així com de les 
actuacions de control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al 
requerit pels articles 36.1 del RCIL i 213 i 220.4 del TRLRHL. 

De conformitat amb el marc normatiu indicat l’exercici del control permanent i 
l’auditoria pública realitzat per la Intervenció General comprèn les següents 
actuacions: 

1) Actuacions de control en matèria de Contractació

- Revisió de les despeses mitjançant operacions ADO d’import igual o inferior a 
3.100 € exemptes de fiscalització prèvia.  

- Anàlisi dels contractes menors tramitats durant l’exercici 2019 registrats als 
Gestor Integral de Contractació de l’Ajuntament. 

2)  Actuacions de control en matèria d'Ingressos 

- Comprovació, en el seu cas, del Pla d’Inspecció. 
- Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, expedients en procés de 

constrenyiment. 
- Revisió de les liquidacions d’ingressos de les concessions administratives. 

3)  Actuacions de control en matèria de RRHH 
�

- Comprovació de la Relació de Llocs de Treball, Organigrama i la seva 
adequació a la limitació de lleis aplicables. 

- Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, dels processos de selecció de 
personal. 

- Verificació, mitjançant tècniques de mostreig, dels diferents conceptes 
retributius en les nòmines dels empleats i empleades municipals. 

4)  Actuacions de control financer de les subvencions i ajuts concedits 

− Pla estratègic de Subvencions, revisió i contingut. 
− Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, de subvencions en règim de 

concurrència competitiva i/o directes de la seva tramitació, contingut i posterior 
justificació, així com la comprovació material que els fons lliurats s’han aplicat 
correctament a la finalitat de la subvenció. 

− Verificació, mitjançant tècniques de mostreig, de la tramitació de les 
subvencions atorgades d’ajuts d’emergència social. 

5)  Actuacions de control en matèria d’auditoria pública 
�

El control financer de les societats municipals Eco-Equip SAM, Egarvia SA, Foment de 
Terrassa, SA, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, Societat Municipal 
d’Habitatge de Terrassa SA, Patrimoni Municipal de Terrassa SLU, Parc Audiovisual 
de Catalunya SL, Funerària de Terrassa SA i Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL, es 
realitza mitjançant la contractació d’auditors externs que hauran d’ajustar-se en la 
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realització dels treballs d’auditoria a les normes dictades per la Intervenció General i a 
les NASP aprovades per la IGAE. 

Els auditors externs han emès el corresponent  informe d’auditoria específic per a 
l’exercici 2019 quines conclusions i/o recomanacions es reproduiran al punt 6è de la 
memòria. 
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4. PROCEDIMENT 

Per la present auditoria, s’ha emprat el procediment de control financer amb mètode 
de selecció de mostres i criteris de selecció d’expedients, aprovat per Resolució 
número 3346 de data 22 de març de 2012 pel Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis 
Generals. 

S’aplicarà el mostreig estadístic basat en taules de Probabilitat acumulada, concretant 
el nivell de Confiança en el 95 % i un error esperat del 5 %. 

Selecció de mostres 

Taula 3.  Model de selecció de mostres a l'Ajuntament de Terrassa 

Univers 
Tamany mostral per acceptar 
al 95% per un error esperat 

del �5% 

Tamany mostral per acceptar 
al 95% per un error esperat del 

�1% 
3000 28 57 
2500 28 56 
2000 28 56 
1500 28 56 
1000 28 55 
900 28 55 
500 27 54 
100 25 44 

Font: Cámara de Cuentas de Andalucía en el seu Manual de Procedimiento de Muestreo. 

Partint de la taula anterior, s’estableix:  

Per poblacions superiors a 100 elements, s’agafarà el tamany mostral que cada cas 
indica la taula. Per universos de 25 fins a 100, la mostra la formaran 25 elements, pels 
universos de menys de 25, s’analitzaran la totalitat d’elements. 

Criteris de selecció:  

Una vegada determinat el tamany de la mostra procedirem a seleccionar-la entre els 
elements de l’univers mitjançant la generació de números aleatoris. D’aquesta manera 
es garantirà que les operacions o els expedients a revisar tenen la mateixa probabilitat 
d’aparèixer a la mostra.  

Utilitzarem el programa informàtic Excel i usarem una llavor aleatòria que, introduïda al 
programa, generarà una sèrie. Per una mateixa llavor hi haurà els mateixos números. 
La llavor que es farà servir per a l’estudi és el número de quatre xifres corresponent a 
l’any que es fiscalitza. 

L’anàlisi de la informació que contenen els expedients seleccionats ha estat recollida 
en una sèrie de  fitxes, i a on es recullen també les al·legacions formulades pels 
diferents serveis gestors, quan ho han considerat  procedent.  



       Intervenció General  

8

5.  CONCLUSIONS DE LES ACTUACIONS DE CONTROL 

A continuació es reprodueixen les conclusions individualitzades per a cadascuna de 
les matèries de control analitzades:  

1) Actuacions de control en matèria de Contractació
  

a) Moviments de les empreses amb operacions ADO, ADOP <3100 € 

 Conclusions: 
Es recomana que es facin previsions més acurades en les contractacions per a 
que no indueixin a cap fraccionament de contracte encobert i s’adeqüin al 
procediment que correspongui, i evitar així possibles ineficiències econòmiques 
en obviar la  publicitat i concurrència.   

b) Anàlisi dels contractes menors tramitats durant l’exercici 2019 registrats als 
Gestor Integral de Contractació de l’Ajuntament 

 Conclusions: 
Un cop fiscalitzada la mostra, s’ha comprovat l'adequació de la contractació  
menor als límits de la LCSP i que no s'ha produït indegudament el 
fraccionament de l'objecte del contracte en les despeses tramitades com a 
contracte menor tot i que es recomana vetllar perquè la tramitació dels 
contractes que excedeixin els límits temporals del contracte menor es realitzi 
pel procediment exigit per la LCSP.  

2)  Actuacions de control en matèria d'Ingressos  

a) Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, expedients en procés de 
constrenyiment 

Conclusions:  
De la mostra seleccionada es pot concloure que la tramitació, en general, ha 
estat correcta, per bé que es recomana, en l’àmbit de la recaptació, continuar 
extremant les accions per tal de suplir una sèrie mancances en el sistema de 
tramitació dels expedients de constrenyiment de les Aplicacions Corporatives, 
que té una explotació totalment manual, mitjançant controls amb documents 
d’Excels, amb el risc que això comporta. 

b) Revisió de les liquidacions d’ingressos de les concessions administratives. 
  
Conclusions: 
Aquesta revisió no s'ha pogut portar a terme en tot el seu abast degut a la 
situació generada per la crisi sanitària del Covid 19. 

3)  Actuacions de control en matèria de RRHH 

a) Verificació, mitjançant tècniques de mostreig, dels diferents conceptes 
retributius en les nòmines dels empleats i empleades municipals. 

 Conclusions: 
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De la mostra seleccionada es pot concloure que el procés de tramitació 
realitzat ha estat correcte.  

b) Anàlisi, mitjançant tècniques de mostreig, dels processos de selecció de 
personal. 

Conclusions: 
Els expedients seleccionats han estat correctament ordenats i tramitats.  

4)  Actuacions de control en matèria de subvencions  

 a) Anàlisi de les subvencions en règim de concurrència competitiva i/o directes  

 Conclusions: 
De la mostra seleccionada dels expedients d’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva i directa es considera que, en general, cal 
vetllar perquè els expedients es justifiquin en temps i forma. Així mateix, en 
general cal vetllar perquè els expedients continguin tota la documentació 
relativa a la subvenció atorgada (sol·licitud de subvenció o d’iniciació del 
conveni per part del tercer, el projecte objecte de la subvenció/conveni, 
declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, la proposta de despesa...). 

b) Verificació, mitjançant tècniques de mostreig, de la tramitació de les 
subvencions atorgades d’ajuts d’emergència social. 

Conclusions: 
Aquesta verificació no s'ha pogut portar a terme en tot el seu abast degut a la 
situació generada per la crisi sanitària del Covid 19, ja que es practica 
físicament en la seu dels Serveis Socials de l'Ajuntament amb els 
corresponents tècnics i a través de l’aplicatiu que gestiona els expedients, 
anomenat AVANTE. Tot i que, el control previ per la Intervenció General sobre 
aquestes ajudes compren  l'existència de crèdit pressupostari adequat i 
suficient i l'existència d'un informe favorable dels Serveis Socials per atorgar 
l'ajut. 
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6.  RECOMANACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL 

� En l’àmbit de la Contractació, i en base a les deficiències detectades, tot i que 
inferiors en número a les detectades en anys anteriors, es reitera la recomanació 
de potenciar la planificació de les despeses d’import inferior a 3.100 €, per tal 
d'evitar d’aquesta manera possibles aparences de fraccionament i maximitzar 
l'eficiència i economia en la contractació. 

En els contractes menors és important vetllar perquè la tramitació dels contractes 
que excedeixin els límits temporals del contracte menor es realitzi pel procediment 
exigit per la LCSP.  

� Pel que fa a l’àmbit de les Despeses de Personal, i ateses les recomanacions 
formulades en informes anteriors, en relació a la vigent estructura retributiva del 
personal -especialment pel que fa al personal funcionari i laboral equiparat-, es 
constata que tot i que l’Ajuntament a endegat un procés de reforma i transformació 
organitzativa, no s’aprecien a curt termini canvis significatius per tal de donar 
resposta als problemes existents. 

� Pel que fa a l’àmbit de les Subvencions, s'ha de vetllar perquè els expedients es 
justifiquin en temps i forma.  Així mateix, en general cal vetllar perquè els 
expedients continguin tota la documentació relativa a la subvenció atorgada per tal 
de facilitar les actuacions de control financer de les subvencions derivades de 
l'obligació legal establerta a la Llei General de Subvencions i el RCIL. 

� Finalment, en l’àmbit de les empreses municipals cal fer les recomanacions 
derivades de les conclusions i/o recomanacions que, en relació a les empreses que 
així mateix s’indiquen, han estat presentades per les corresponents empreses 
auditores a l’informe d’auditoria específic per a l’exercici 2019 i que es 
reprodueixen a continuació: 

Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L.U, Foment de Terrassa, S.A i 
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.U 

 a) L’apartat vintè de l’article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 
la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal 
estableix que les persones jurídiques quedaran exemptes de responsabilitat 
penal si l’Òrgan d’Administració ha adoptat, abans de cometre un delicte, que 
ha de reunir el requisit de causar un benefici a la societat, models 
d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies 
per a prevenir delictes d’aquesta naturalesa, tot i que en les societats 
municipals auditades aquest és un risc baix. És per aquest motiu, que es fa la 
consideració de la possibilitat de redactar i establir mecanismes protocol·laris 
d’organització i gestió de la societat per tal d’identificar les activitats en l’àmbit 
de les quals puguin ser comesos delictes d’aquesta tipologia, tot i que el seu 
risc es considera baix. 

 b) L’article 2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, no figuraran en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les aportacions dineràries entre diferents 
agents de l’Administració Pública. Tenint en compte aquest fet, considerem que 
l’elaboració de convenis, contracte-programa o qualsevol document jurídic 
anàleg que complementi als Pressupostos de Despesa ordinària de 
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l’Ajuntament de Terrassa, ajudaria a millorar tant la transparència i la 
comprensió d’aquestes aportacions dineràries com afavorir la valoració de 
l’eficàcia i eficiència de les mateixes. 

Parc Audiovisual de Catalunya, SL 

a) L’apartat vintè de l’article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 
la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal 
estableix que les persones jurídiques quedaran exemptes de responsabilitat 
penal si l’Òrgan d’Administració ha adoptat, abans de cometre un delicte, que 
ha de reunir el requisit de causar un benefici a la societat, models 
d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies 
per a prevenir delictes d’aquesta naturalesa, tot i que en les societats 
municipals auditades aquest és un risc baix. És per aquest motiu, que es fa la 
consideració de la possibilitat de redactar i establir mecanismes protocol·laris 
d’organització i gestió de la societat per tal d’identificar les activitats en l’àmbit 
de les quals puguin ser comesos delictes d’aquesta tipologia, tot i que el seu 
risc es considera baix, tal com s’ha esmentat anteriorment. 

 En aquest sentit, tenim coneixement que, a l’exercici 2016, la societat Parc 
Audiovisual de Catalunya, S.L va encarregar a una empresa externa 
l’elaboració d’aquests treballs, els quals actualment es troben en fase 
d’identificació i posterior implementació.  

 b) L’article 2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, no figuraran en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les aportacions dineràries entre diferents 
agents de l’Administració Pública. Tenint en compte aquest fet, considerem que 
l’elaboració de convenis, contracte-programa o qualsevol document jurídic 
anàleg que complementi als Pressupostos de Despesa ordinària de 
l’Ajuntament de Terrassa, ajudaria a millorar tant la transparència i la 
comprensió d’aquestes aportacions dineràries com afavorir la valoració de 
l’eficàcia i eficiència de les mateixes. 

Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A 

a) L’apartat vintè de l’article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 
la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal 
estableix que les persones jurídiques quedaran exemptes de responsabilitat 
penal si l’Òrgan d’Administració ha adoptat, abans de cometre un delicte, que 
ha de reunir el requisit de causar un benefici a la societat, models 
d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies 
per a prevenir delictes d’aquesta naturalesa, tot i que en les societats 
municipals auditades aquest és un risc baix. És per aquest motiu, que es fa la 
consideració de la possibilitat de redactar i establir mecanismes protocol·laris 
d’organització i gestió de la societat per tal d’identificar les activitats en l’àmbit 
de les quals puguin ser comesos delictes d’aquesta tipologia, tot i que el seu 
risc es considera baix. 

b) La societat ha deteriorat els actius generadors de fluxos d’efectiu d’acord 
amb un estudi tècnic realitzat per la mateixa societat, la qual cosa disposa dels 
recursos tècnics i humans per fer-ho. En canvi, no ha deteriorat els actius no 
generadors de fluxos d’efectiu donat que no s’han detectat indicis per fer-ho. 
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Considerem que, com a mesura de seguiment i control de les evolucions dels 
deterioraments de tots els immobles, la societat podria validar les conclusions a 
les qual arriba l’estudi tècnic realitzat per la gerència amb informes pericials 
d’experts independents que corroborin o rectifiquin els valors d’aquests actius. 

Funerària de Terrassa, S.A, 

a) L’apartat vintè de l’article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 
la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal 
estableix que les persones jurídiques quedaran exemptes de responsabilitat 
penal si l’Òrgan d’Administració ha adoptat, abans de cometre un delicte, que 
ha de reunir el requisit de causar un benefici a la societat, models 
d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies 
per a prevenir delictes d’aquesta naturalesa, tot i que en les societats 
municipals auditades aquest és un risc baix. És per aquest motiu, que es fa la 
consideració de la possibilitat de redactar i establir mecanismes protocol·laris 
d’organització i gestió de la societat per tal d’identificar les activitats en l’àmbit 
de les quals puguin ser comesos delictes d’aquesta tipologia, tot i que el seu 
risc es considera baix. 

b) La societat té caixes ubicades en diferents punts del complex funerari. Tot i 
que no es tracta d’un import significatiu, si constatem un important nombre de 
punts amb efectiu i de persones amb accés a ell. L’ús de sistemes centralitzats 
de custòdia monetaris, els quals ja s’ha constatat que són utilitzats per la 
societat, podria ajudar a reorganitzar l’actual sistema de cobraments actualment 
implementats.  

  
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL 

 a) Es recomanable la negociació d’un nou conveni col·lectiu donat que l’actual 
es troba en situació de pròrroga des de l’any 2010.

Egarvia, S.A.U 

 a) L’apartat vintè de l’article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 
la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal 
estableix que les persones jurídiques quedaran exemptes de responsabilitat 
penal si l’Òrgan d’Administració ha adoptat, abans de cometre un delicte, que 
ha de reunir el requisit de causar un benefici a la societat, models 
d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies 
per a prevenir delictes d’aquesta naturalesa, tot i que en les societats 
municipals auditades aquest és un risc baix. És per aquest motiu, que es fa la 
consideració de la possibilitat de redactar i establir mecanismes protocol·laris 
d’organització i gestió de la societat per tal d’identificar les activitats en l’àmbit 
de les quals puguin ser comesos delictes d’aquesta tipologia, tot i que el seu 
risc es considera baix, tal com s’ha esmentat anteriorment. La Societat té 
encarregat el projecte Compliance a l'empresa Salvador & Alegre Adovcats, 
SCP amb la qual s'ha iniciat el procediment per començar a implementar un 
sistema de control de Responsabilitat dels Administradors.  




