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1 – INTRODUCCIÓ 
 

 

L’article 219.3 del vigent text refós de la Llei d’Hisendes Locals, RDLeg 2/2004, de 5 
de març (LLHHLL) disposa: 
 

“Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere 
el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, 
ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o 
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación 
de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificarque se ajustan a las 
disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de 
la legalidad en la gestión de los créditos. 
 
Los órganos de control interno que realicen fiscalizaciones con posterioridad 
deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y 
conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las 
observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.” 

 

En congruència amb l’anterior, en relació a la Fiscalització plena a posteriori, la Base 
vint-i-sisena, de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 2016 
disposaven:  
 

1. La fiscalització plena a posteriori es realitzarà aplicant tècniques de mostreig o 
auditoria. 
2. Els serveis gestors, en els Organismes Autònoms la Direcció o Gerència, prèvia 
sol·licitud de la Intervenció general, facilitaran la documentació complerta de les 
operacions i expedients que hagin estat seeccionats per aquella. 
3. La Intervenció general procedirà a la fiscalització plena emetent el corresponent 
informe escrit amb constància de les condicions, limitacions, conclusions i 
recomanacions, en el seu cas. Aquest informe serà enviat als serveis gestors de 
l’Ajuntament i als Directors o Gerents dels Organismes Autònoms, a fi i efecte que 
puguin efectuar les observacions que considerin oportunes en el termini de quinze 
dies, remetent les mateixes novament a la 
Intervenció general, aquesta podrà canviar el seu informe, a la vista de les 
al·legacions presentades. 
4. Per tal de donar compliment al previst a l’article 219.3 del RDL 2/2004, l’informe de 
fiscalització plena posterior es remetrà al Ple conjuntament amb el Compte General 
de l’Ajuntament. 

 
 
D’altra banda, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Generals va dictar, en data 22 
de març de 2012 la Resolució nº 3346 mitjançant la qual s’aprovà una Instrucció de 
Servei que regula el procediment de control financer amb el mètode de selecció de 
mostres i els criteris de selecció d’expedients. La mateixa Resolució Aprovà les 
fitxes a emprar i disposava que l’Informe elaborat per la Intervenció General sigui 
remès al Ple de l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb el marc normatiu indicat la Intervenció General ha desenvolupat 
la seva funció de fiscalització a posteriori en els àmbits i subàmbits que s’indiquen a 
continuació: 
 
Àmbit: Contractació Administrativa  
  
 Subàmbit:  Moviments de les empreses amb operacions ADO, ADOP <3100 € 
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       Contractes Menors (Serveis, obres i subministrament) 
     Contractes d’Estudis i Treballs Tècnics  

       Contractes de Subministrament Procediment Negociat 
             Contractes de Serveis Procediment Negociat 
       Contractes d’Obres per Procediment Obert 
       Contractes de Subministrament Procediment Obert 
       Contracte Serveis Procediment Obert 
       Contractes d’Estudis i Treballs Tècnics 
 
Àmbit: Subvencions  
 
 Subàmbit:  Subvencions en règim de concurrència competitiva 
                   Subvencions en règim de concessió directa 
 
Àmbit: Despeses de Personal 
 
 Subàmbit:   Nòmines mensuals  
        Procés de selecció de Funcionaris de Carrera 
        Procés de selecció Funcionaris interins 
        Procés de selecció de Personal Laboral 
        Adscripcions i atribucions de funcions 
 
Àmbit: Ingressos i Recaptació 
  
 Subàmbit:   Aprovació de padrons 
        Liquidacions tributàries IAE 
        Liquidacions tributàries GU 
        Liquidacions tributàries IVTM 
              Liquidacions tributàries ICIO 

                   Liquidacions tributàries PV 
      Liquidacions tributàries RC 

              Liquidacions tributàries TC 
      Liquidacions tributàries RD  
      Liquidacions tributàries IBI 

       Expedients de recaptació en procés de constrenyiment 
         
 
L’anàlisi de la informació que contenen els expedients seleccionats ha estat recollida 
en cadascuna de les respectives fitxes aprovades, que figuren com a Annex a aquesta 
memòria i a on es recullen també les al·legacions formulades pels diferents serveis 
gestors, quan ho han considerat  procedent.  
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2 – ÀMBITS ANALITZATS  
 
A continuació es reprodueixen les conclusions individualitzades per a cadascun dels 
subàmbits analitzats: 
 
 
Àmbit: Contractació Administrativa  
  
 Subàmbit: Moviments de les empreses amb operacions ADO, ADOP <3100 € 
 
 Conclusions: 

Un cop fiscalitzada la mostra i analitzades les al·legacions presentades pels Serveis, 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, estudiant la possibilitat de recórrer a licitacions mitjançant contractes 
marc amb preus unitaris.   

 
 
 Subàmbit: Contractes Menors (Serveis) 
 
 Conclusions: 

 Revisats els expedients i ateses les al·legacions presentades, es conclou que la 
 tramitació dels  expedients ha estat correcta, per bé que es recomana seguir el que 
 estableix la Base desena punt 2: Disposicions despesa (Fase D) de les Bases 
 d’Execució del  Pressupost, en el sentit de que els expedients de contractes menors 
 hauran d’acreditar, quan sigui possible, l’existència de tres ofertes i que no es preveuen 
 successives contractacions de l’objecte contractual que es tracti. 

 
 Contractes Menors (Obres i Subministrament) 

 Conclusions: 
 Revisats els expedients i les al·legacions presentades es pot concloure que la 
 tramitació dels expedients ha estat correcta. 

 
            Subàmbit: Contractes Estudis i Treballs Tècnics 
 
             Conclusions: 

Un cop revisats els estudis i treballs tècnics es conclou que tots els expedients han 
estat correctament ordenats i tramitats. 
 
 
Subàmbit: Contractes de Subministrament Procediment Negociat 
 
Conclusions: 
De la mostra seleccionada es pot concloure que la tramitació ha estat correcta. 
 
Subàmbit: Contractes de Serveis Procediment Negociat  
 
Conclusions: 
Revisats els expedients i rebudes les al·legacions es pot concloure que els expedients 
han estat correctament ordenats i tramitats pels Serveis. 

            
 Subàmbit: Contractes d’Obres per Procediment Obert 
 
 Conclusions: 
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 Un cop analitzades les al·legacions fetes pels Serveis i esmenades algunes incidències 
 incorporant en els expedients còpia de la documentació que mancava, la Intervenció 
 General recomana vetllar per la integritat documental dels expedients, en relació a les 
 formes d’acreditar el compliment de les obligacions, exigències o requeriments socials 
 que s’estableixen a la Instrucció de Serveis per l’aplicació de clàusules socials. 
 
 
 Subàmbit: Contractes de Subministrament Procediment Obert 

 
Conclusions: 
 

 Un cop analitzades les al·legacions fetes pels Serveis i esmenades algunes incidències 
 incorporant en els expedients còpia de la documentació que mancava, la Intervenció 
 General recomana vetllar per la integritat documental dels expedients, en relació a les 
 formes d’acreditar el compliment de les obligacions, exigències o requeriments socials 
 que s’estableixen a la Instrucció de Serveis per l’aplicació de clàusules socials. 

 
Subàmbit: Contracte Serveis Procediment Obert 
 
Conclusions: 
De la mostra seleccionada es pot concloure que la tramitació ha estat correcta. 

 
Àmbit: Subvencions  
 
 Subàmbit: Subvencions en règim de concurrència competitiva 
 
 Conclusions: 
 De la mostra seleccionada es pot concloure que la tramitació dels expedients ha estat 
 correcta. 

 
Subàmbit: Subvencions en règim de concessió directa 
 
Conclusions: 

 De la mostra seleccionada dels expedients d’atorgament de subvencions mitjançant 
 concessió directa, es considera que, 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...). 
 
 
Àmbit: Despeses de Personal 
 

Subàmbit: Nòmines mensuals 
  

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

 Subàmbit: Procés de selecció de Funcionaris de Carrera 
  

Conclusions: 
Els expedients seleccionats han estat correctament ordenats i tramitats. 
 
Subàmbit: Procés de selecció Funcionaris interins 
 
Conclusions: 
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 Els expedients seleccionats han estat correctament ordenats i tramitats, per bé és 
 recomana tenir cura que en el nomenament de funcionaris interins per l’execució de 
 programes de caràcter temporal i de duració determinada, la suma del termini màxim 
 que consti en el seu nomenament i el de les seves pròrrogues no podrà excedir de 
 quatre anys.  

 
Subàmbit: Procés de selecció de Personal Laboral 

 
 Conclusions: 

Els expedients seleccionats han estat correctament ordenats i tramitats. 
 
Subàmbit: Adscripcions i atribucions de funcions 

 
 Conclusions: 

Els expedients seleccionats han estat correctament ordenats i tramitats. 
 
 
Àmbit: Ingressos i Recaptació 
  
 Subàmbit:   Aprovació de padrons 
        Liquidacions tributàries IAE 
        Liquidacions tributàries GU 
        Liquidacions tributàries IVTM 
              Liquidacions tributàries ICIO 

                   Liquidacions tributàries PV 
      Liquidacions tributàries RC 

              Liquidacions tributàries TC 
      Liquidacions tributàries RD  
      Liquidacions tributàries IBI 

       Expedients de recaptació en procés de constrenyiment 
        
 Conclusió comú als subàmbits fiscalitzats: 

De la mostra seleccionada es pot concloure que la tramitació ha estat correcta. 
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3 – RECOMANACIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL  
 
 

• En l’àmbit de la Contractació , cal continuar potenciant la planificació de les despeses 
d’import inferior a 3.100 €, per tal de facilitar la contractació mitjançant contractes marc 
amb preus unitaris i evitar d’aquesta manera possibles aparences de fraccionament. 

  
 En els contractes menors és important acreditar, quan sigui possible, l’existència de 
 tres ofertes, i que  no es preveuen successives contractacions de l’objecte contractual 
 que es tracti. 
 
• En l’àmbit de les Subvencions, tot i les recomanacions formulades per la Intervenció 

General en informes anteriors, encara es continua apreciant un elevat nombre de 
subvencions extraordinàries. 

 

• Pel que fa a les Despeses de Personal, en relació a la vigent estructura retributiva del 
personal -especialment pel que fa al personal funcionari i laboral equiparat-, es 
constata la conveniència de prendre les decisions adients per tal de, en aplicació de les 
previsions de la normativa prevista al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i disposicions 
concordants, fer possible la carrera administrativa, tan en la seva vessant  horitzontal 
com en la vertical, de manera que es puguin evitar possibles perjudicis al personal en 
supòsits de mobilitat interadministrativa i econòmics derivats de canvis de grup 
professional per la via de la promoció interna, sense la legitima repercussió retributiva 
en els supòsits de romandre en el mateix lloc de treball.   

 
 D’altra banda, cal seguir vetllant pel compliment de la normativa, especialment de la 
 concurrència, i en l’atribució de funcions atenent a les competències corresponents als 
 diferents grups professionals i a la pròpia jerarquia derivada de la titulació necessària 
 per accedir a la corresponent plaça de la funció pública. No es poden atribuir al 
 personal del Grup professional A2 funcions que suposin la subordinació professional de 
 personal integrat en el Grup A1. Tampoc es poden atribuir funcions directives a 
 personal del Grup professional C1, ni, encara  menys, subordinar-li personal del Grup 
 A2. 
 

• En l’àmbit dels Ingressos i Recaptació, s’han observat 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, raó per la qual es recomana 
treballar en l’automatització del sistema de tramitació dels expedients de 
constrenyiment. 

  
 Així mateix, en el tractament de les dades de caràcter personal s’ha de vetllar per tal 
 d’extremar l’aplicació de les garanties establertes en la Llei Orgànica de protecció de 
 dades. 
 
• Finalment, en l’àmbit de les empreses municipals cal atendre 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 i que es reprodueixen a continuació: 

 

 Foment de Terrassa, S.A., Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.U,  
Eco-Equip, S.A.M,  Parc Audiovisual de Catalunya, S.L., Funerària de Terrassa, S.A., 
Patrimoni Municipal de Terrassa, Egarvia, SAU  
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 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 10/1195, 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. 

 
 b) L’article 2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, diu que 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 
 
 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 10/1195, 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. 
 
 b) En el cas de l’adjudicació de locals es recomana incorporar a les bases d’adjudicació 
 el requisit d’ingressos econòmics mínims per accedir a aquest tipus d’immobles. 
 
 c) 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. 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. 
 
 d) Els resultats, el patrimoni net i, en general, la situació financera de la Societat 
 Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA per l’exercici 2016 es basa sobre la premissa 
 que la societat ha de destinar a lloguer social la gran part del seu parc immobiliari, com 
 a conseqüència de l’aplicació dels acords establerts a l’acta del Ple Municipal de 24 de 
 setembre de 2015. Aquest acord és revisable  cada dos anys, i per tant, no podem 
 preveure quins efectes tindria sobre els Comptes Anuals, l’anul·lació o substitució del 
 mencionat acord. 
 
 

Terrassa, 7 de juliol de 2017 
 
 


