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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 3/2018, relatiu a l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
comptabilització d’ingressos per transferències, exercici 2015
Barcelona, 18 d’abril de 2018
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 3/2018, relatiu a l’Ajuntament
de Mollet del Vallès, comptabilització d’ingressos per transferències, exercici 2015, en
compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 27 de febrer del 2018.
El treball és una fiscalització financera limitada a la revisió dels comptes de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès de l’exercici 2015 en allò que fa referència als ingressos per transferències i per subvencions, corrents i de capital, per verificar si es presenten de conformitat
amb el marc normatiu d’informació financera que és d’aplicació i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que aquest marc conté.
Les observacions més rellevants del treball efectuat, recollides en l’apartat 3.1 de l’informe,
es resumeixen a continuació:

• Aplicació indeguda del tractament o del criteri comptable fixat per la normativa, tant pel
que fa al reconeixement pressupostari dels drets per transferències i per subvencions
com pel que fa a la comptabilització dels ingressos corresponents en els comptes i
estats de naturalesa no pressupostària. Aquests fets fan referència, bàsicament, als
aspectes següents:
• Reconeixement pressupostari d’alguns drets segons estimacions i altres errors.
• Amb caràcter general, reconeixement pressupostari dels drets en funció de les

despeses reconegudes pressupostàriament per l’Ajuntament per les actuacions subvencionades, en lloc de fer-ho d’acord amb el seu cobrament o bé quan es té la
certesa que l’ens atorgant ha reconegut les obligacions corresponents.
• No utilització del compte Deutors per ingressos meritats, per recollir la part dels

ingressos que s’ha meritat en l’exercici, però que encara no s’ha reconegut pressupostàriament.
• Utilització indeguda d’uns comptes d’ingressos referits a transferències i a subven-

cions, per enregistrar les altes per l’aflorament d’elements de l’immobilitzat, i també,
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en alguns casos, tractament comptable inadequat dels comptes específics que estableix la ICAL (Instrucció de comptabilitat de l’Administració local) per enregistrar, de
manera diferenciada, les transferències i les subvencions rebudes i, d’aquestes, les
destinades a finançar despeses corrents i les concedides per finançar elements de
l’immobilitzat.

• S’ha avaluat l’efecte quantitatiu que les incidències esmentades tenen sobre els
comptes i estats més representatius del Compte general de l’Ajuntament al tancament
de l’exercici 2015, de manera que tant el Resultat pressupostari ajustat de l’exercici com
el Romanent de tresoreria per a despeses generals quantificats per l’Ajuntament van
presentar una sobrevaloració de 3.054.783,38 € i de 7.181.572,78 €, respectivament.
També van presentar una sobrevaloració l’Actiu corrent i el Patrimoni net, del Balanç; el
Resultat net de l’exercici, del Compte del resultat economicopatrimonial, i el Patrimoni
net, de l’Estat de canvis en el patrimoni net.
Cal tenir en compte que no s’han considerat els ajustaments que, si escau, haurien estat
necessaris si l’abast del treball hagués estat el d’una fiscalització financera dels
comptes anuals de l’Ajuntament en el seu conjunt.

• La Memòria hauria d’incorporar informació en relació amb el conveni signat l’any 2006
amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, per finançar el 50%
del cost de construcció i posada en funcionament del centre de serveis per a gent gran
El Lledoner.
En l’apartat 3.2 de l’informe la Sindicatura proposa un conjunt de recomanacions sobre la
necessitat de fer una revisió de la situació actual pel que fa als procediments administratius i als criteris comptables aplicats, tant des del punt de vista de l’adequació a la
normativa com de la correcta gestió de la informació comptable. També es recomana
revisar els mecanismes de control intern que l’Ajuntament té establerts.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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