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INTERVENCIÓ DE FONS 

 
 

INFORME PARCIAL DE FISCALITZACIÓ A POSTERIORI  
 
 
ASSUMPTE:  EXERCICIS 2008 I 2009 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL 
SEU ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 

 
 

PRESENTACIÓ: 
 
Aquest informe s'emet per tal de presentar l'informe anual de fiscalització plena 
de l'exercici 2008 i 2009 de l’Ajuntament de Cunit i el Patronat Municipal del 
Casal a partir del treball realitzat per la intervenció de fons.  
 
La fiscalització a posteriori, d’acord amb les bases d’execució del pressupost 
ha de ser elaborada amb l’ajuda d’una empresa externa.  
 
Cal tenir en compte que el departament d’intervenció està mancat de mitjans 
personals per tal de poder realitzar l’esmentat informe mitjançant tècniques 
d’auditoria.  
 
No obstant, i als efectes d’intentar millorar el funcionament general de la 
Corporació, s’ha elaborat el següent informe que té com a objectiu posar de 
manifest aquelles incidències detectades en l’exercici 2008 i 2009 i que haurà 
de ser completat pels treballs realitzats per una empresa auditora. 
 
Consideracions prèvies 
 
L’ajuntament de Cunit d’acord amb les bases d’execució del pressupost té 
aprovada la fiscalització prèvia limitada d’acord amb l’art. 219 del RDL 2/2004. 
 
Així mateix, l’article 50 de les bases d’execució preveuen el següent:, les bases 
d’execució preveuen un doble control de la legalitat en la mesura que 
estableixen el següent: 

“ Article 50.- control de la legalitat 
 
El control de la legalitat el realitzarà el secretari de la Corporació. Els informes jurídics 
es faran en el moment en què siguin preceptius legalment o quan ho ordeni 
expressament l’alcalde de la Corporació o el Ple de la Corporació o en cas de que es 
practiqui informe negatiu d’intervenció d’acord amb l’exposat en el capítol anterior amb 
previ advertiment de l’òrgan competent i d’acord amb el disposat en l’article 217 RDL 
2/2004. En tots els altres casos s’entendrà que els acords o actes adoptats s’adeqüen 
a la legalitat sempre que hi consti la signatura del secretari.” 
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Respecte al control de la legalitat, aquest correspon a la intervenció, no obstant 
aquest article el que pretén és que tots els expedients siguin revisats o avalats 
per un jurista. 
 
Així doncs, hem d’entendre, que tot i què, és incorrecte que el secretari realitzi 
el control de la legalitat, no ho és establir que els acords o actes adoptats 
s’adeqüen a la legalitat sempre que hi hagi la signatura del secretari, ja que el 
que s’està dient és que l’informe jurídic necessari per saber si un expedient 
s’adequa a la legalitat és substituït per la signatura del secretari en l’acord o 
acte. 
 
MÈTODE: 
 
Atès que és impossible per manca de temps i personal realitzar una 
fiscalització exhaustiva mitjançant tècniques d’auditoria, s’han seleccionat 
només alguns expedients, esperant que sigui completada per una empresa 
especialitzada. A part s’han analitzat tots els informes d’intervenció per tal de 
detectar qualsevol objecció o observació. Dels informes d’intervenció se’n 
desprèn el següent: 
 
Durant l’exercici 2008 la intervenció de fons va elaborar un total de 138 
informes, dels quals, el 94/08 era desfavorable i de la resta presentaven les 
següents observacions: 
 
-11/08 aprovació pressupost: incompliment principi estabilitat pressupostària 
-20/08 liquidació pressupost : romanent tresoreria negatiu. 
-42/08 aprovació factures auxiliar de recaudación per la junta de govern 
-63/08 aprovació factures diverses: no contracte de SECE i Eulen. 
-86/08 contractació personal: no hi ha places suficients. 
-96/08 aprovació factures diverses: no contracte de Tot Esport Cunit SL i 4 
Pobles SCP. 
 
Durant l’exercici 2009 la intervenció de fons va elaborar un total de 175 
informes, dels quals els següents eren desfavorables, 
 
- 09/09 pag. Endesa  disconforme 216-2 
- 30/09 pag. Alex. Rius manca de crèdit. 
- 72/09 realització despesa cultura sense crèdit import 3480,-€. 
- 97/09 modificació plantilla juliol 2009 
- 115/09 pag. Servillum sense crèdit. 
- 118/09 pag. Factures sense credit import 3.020,22,-€ 
- 142/09 nòmina oct., nov. Des : desfavorable per no adequar-se a la legalitat. 
- 143/09 exp. Pròrroga contracte dinamització casal de la gent gran: manca 
fiscalització prèvia, informe jurídic, import de la despesa. 
 -145/09 gestió directa del pavelló els Joncs: desfavorable per ser deficitari. 
- 148/09 aprovació pressupost general 2010: incompliment principi estabilitat 
pressupostària. 
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- 149/09 aprovació pressupost 2010: informe desfavorable per la inclusió dels 
ingressos referents als drets de superfície i cànon mediambiental, per no 
prendre mesures per reduir el dèficit i per no elaborar degudament l’annex de 
personal. 
-153/09 pagament factures: desfavorable per no seguir pla de tresoreria. 
-154/09 exp 18.1.2-17-2009: no fiscalització prèvia, conveni amb particulars 
que no s’ajusten a la legalitat i incorrecta justificació de la despesa. 
-164/09 endarreriment nòmina 2008: no s’adequa a la legalitat. 
-169/09 justificació adopj turisme: justificació incorrecta.  
-174/09 liquidació sorea 2007 i 2008: compensació ingressos i despeses. 
-175/09 justificació adopj: justificació desplaçaments amb vals de betzina 
 
I els següents informes que contenien observacions,  
 
-10/09 nòmina gener: inf. de personal 10/09 sobre variacions i contractació 
sense plaça a la plantilla. 
-31/09 nòmina febrer: inf personal 30/09 sobre variacions etc. Increment de 
retribucions per sobre el que marca la LGP. 
-41bis/09 nòmina març: inf personal 99/09 sobre variacions etc. pagament paga 
no prevista a la LGP. 
-45/09 liquidació pressupost : romanent negatiu i incompliment principi 
estabilitat pressupostària.  
Durant l’exercici 2009 s’han elaborat un total de  
-73/09 aprovació factures diverses: no contracte de Tot Esport Cunit SL i Sece. 
-77/09 aprovació factures diverses: no contracte de 4 pobles SCP. 
-117/09 nòmina octubre falta informe fiscalització sobre la legalitat de les 
incidències de l’expedient.  
- 123/08 exp- 146-57/09 manteniment extintors i boques: manca informe sobre 
legalitat i adequació al procediment. 
- 124/09 excp modificació crèdit extraordinari: s’aconsella disminuir pressupost i 
no realitzar noves despeses  
-133/09 exp. 11.6.0-14-13-09 : no informe tècnic ni jurídic. 
-135/09 i 145/09 nòmina desembre: idem nòmina octubre. 
-157/09 baixes drets reconeguts: manca informe jurídic. 
-159/09 a 163/09 i 172/09 factures final d’any: factures que poden superar els 
límits del contracte menor. Es sol.licita informe tècnic i jurídic justificatiu. Atès el 
volum s’aconsella una fiscalització posteriori. 
-170/09 bestreta personal: incorrecta es sol.licita el retorn de l’import. 
-171/09 ajuts socials VPO: no fiscalització prèvia, pagament informat 
negativament i no està justificat a l’expedient la ideoneïtat d’aquests ajuts. 
 
A part cal destacar que des de l’informe 121/09 fins al 175/09 tots els 
expedients de despesa es recorda que la situació econòmica de l’Ajuntament 
és crítica i que s’han de prendre les mesures necessàries per tal de reduir el 
dèficit generat. 
 
Així mateix, cal dir, que la sol.licitud d’informes jurídics o tècnics, respon al fet 
de què a criteri de la intervenció no queda clara la legalitat de l’expedient, 



 4 

respecte a aquestes observacions, es fa constar que en la majoria de casos no 
s’aporten els informes a l’expedient  i en conseqüència s’entén que l’informe 
d’intervenció es desfavorable. 
 
Pel que fa als informes negatius per manca de crèdit adequat i suficient, es fa 
saber que, a 31 de desembre, totes aquestes despeses pagades sense crèdit 
estaven comptabilitzades a les seves corresponents partides pressupostàries. 
 
PRINCIPALS INCIDÈNCIES DETECTADES: 
 
 
Despeses de Personal 
 
Durant l’exercici 2008 i 2009 la majoria de noves contractacions es van realitzar  
per via d’urgència sense que s’hagués tramitat el corresponent procediment de 
selecció de personal. En conseqüència segueix havent-hi un nombre 
considerable de personal, més de 28 ocupant places de forma interina amb una 
antiguitat superior a l’any.  
 
D’altra banda també es va contractar personal sense plaça a la plantilla. 
 
Pel que fa a les retribucions, cal dir que l’Ajuntament de Cunit no té una 
valoració de llocs de treball ni catàleg o altre document que permeti determinar 
les retribucions del personal, de manera que es produeixen grans diferències 
en els sous sense que responguin a criteris objectius com la categoria o el lloc 
de treball que ocupen.  
 
Hi ha nombrosos treballadors que tenen part de la retribució com a complement 
de productivitat. D’aquests, una part es tracta de complements que haurien 
d’estar inclosos en el complement específic i que en conseqüència estan 
mancats d’expedient.  
 
La resta de complements de productivitat van ser aprovats mitjançant 
expedients, la majoria dels quals no han van ser degudament justificats ni 
tenien un caràcter puntual i en conseqüència no s’adeqüen a la normativa. 
 
Hi ha conceptes retributius ( formació, complement antiguitat,...) que no estan 
previstos per la legislació vigent. 
 
Hi ha personal laboral que ha realitzat més de les 80 hores extres que permet 
la legislació, hi ha algun cas que arriba a cobrar casi més en hores extres que 
en salari base.  
 
La major part dels expedients de gratificacions no tenen cap informe tècnic que 
els justifiqui. 
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S’ha incrementat la retribució de tot el personal per sobre del que establia la 
Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2008 i 2009 
respectivament. 
 
 
Despeses en Béns i Serveis 
 
S’ha posat de manifest l’existència d’encàrrecs efectuats per la Corporació a un 
mateix proveïdor que, conjuntament, haurien superat els límits establerts per la 
contractació menor, i per tant, aquests encàrrecs haurien d’haver-se realitzat 
sota alguna de les modalitats regulades en la comentada Llei.  

Així mateix, en alguns casos s’ha realitzat despesa per import superior al 
contractat.  
 
Durant l’exercici 2008, s’ha autoritzat, disposat, reconegut la obligació, ordenat  
i realitzat el pagament corresponent a la indemnització del complex cultural per 
import de 70.000,-€. Aquesta indemnització estava inclosa en el contracte de 
resolució aprovat el 12 de febrer de 2007 que no va ser mai fiscalitzat per la 
intervenció municipal.   
 
Respecte a aquest pagament: 
 

1. no hi ha fiscalització prèvia de la indemnització i en conseqüència manca 
la preceptiu informe per saber si hi ha crèdit adequat i suficient a 
l’exercici 2007. 

2. la indemnització del contracte no era procedent i no s’adequa a la 
legalitat. 

3.  No es justifica a què corresponen els 70.000,-€ acordats 
d’indemnització. 

4. En conseqüència, el pagament realitzat en data 16 de maig de 2008 no 
era procedent i s’hauria d’haver informat desfavorablement.  

 
S’ha autoritzat, disposat, reconegut la obligació i ordenat el pagament 
corresponent a la indemnització del complex esportiu per import de 500.000,-€ 
a la UTE tau-tiferca 
 
Respecte a la comptabilització d’aquest despesa s’informa: 
 

1. l’aprovació de la despesa va ser realitzada el 29 de desembre de 2006 i 
notificada a intervenció el 12 de febrer de 2007 emetent la interventora 
informe de desfavorable, per no haver estat fiscalitzat prèviament 
l’expedient, manca de crèdit adequat i suficient, manca de justificació de 
l’import i per no haver realitzat cap prestació econòmica la UTE. 
aprovada   

2. la despesa va ser pagada i comptabilitzada en compte 
extrapressupostaris el maig de 2007 previ informe negatiu de la 
interventora i de la tresorera.  
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3. la comptabilització d’aquesta despesa a la partida pressupostària 452    
62200 complex cultural no és procedent, ja que aquesta despesa no es 
pot considerar una inversió. A més cal tenir en compte que aquesta 
partida pressupostària estava finançada amb préstec que constitueix un 
ingrés afectat. En conseqüència el crèdit de l’esmentada partida no era 
adequat. 

 
Al 2008 es va realitzar despesa per import de 675.769,72,-€ sense crèdit 
adequat i suficient i que van ser comptabilitzades en el compte 413. 
 
S’ha detectat que hi ha despeses al capítol 4, relatiu a les transferències 
corrents, que, per la seva naturalesa, haurien de ser pressupostades al capítol 
2 i seguir el procediment de contractació regulat a la llei de contractes del 
sector públic. 
 
 
Gestió pressupostària: 
 
El pressupost 2008 es va aprovar definitivament en data 12-03-2008. La seva 
preparació i confecció d’acord amb l’informe del secretari de la Corporació, va 
ser encarregada a l’empresa Faura Casas. Al 2009 el pressupost va ser 
elaborat i preparat per la intervenció municipal i aprovat el 22-1-2009. 
 
D’acord amb els informes d’intervenció del 2008 i 2009 els ingressos van ser 
calculats de forma prudent. El pressupost 2008 no complia el principi 
d’estabilitat pressupostària i el pressupost 2009 si.  
 
Respecte al càlcul dels ingressos s’informa que aquests es van pressupostar 
molt per sobre del recaptat els anys precedents que van contribuir a l’augment 
del dèficit. Així mateix Destaquem principalment els següents: 
 
 

INGRESSOS NO 
REALITZATS I 

PRESSUPOSTATS 
liquidat 
2007 

pressupostat 
2008  

liquidat 
2008 

pressupostat 
2009  

liquidat 
2009 

dèficit 
generat 
2008 + 
2009 

icio 755.508 1.200.000 192.632 2.982.720 82.432 3.907.656 
taxa serveis 
urbanístics. 418.447 500.000 219.015 1.271.020 86.969 1.465.036 
subv. Taller 
ocupació 178.894 167.000 158.700 512.700 77.328 443.672 
canon servei aigua 31.663 240.000 0 240.000 0 480.000 
canon zona 
hotelera 0 4.000.000 0 3.974.000 0 7.974.000 

convenis urbanístic 0 1.000.000 0   1.000.000 

venda terrenys 0   977.000 0 977.000 
execucions 
subsidàries  546.294 0 500.382 476.588 570.088 

TOTAL  1.384.512 7.653.294 570.347 10.457.822 723.318 16.817.452 
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INGRESSOS NO 
PRESSUPOSTATS  

I REALITZATS 
liquidat 
2007 

pressupostat 
2008  

liquidat 
2008 

pressupostat 
2009  

liquidat 
2009 

superàvi 
generat 

         

canon sorea      3.000.000 3.000.000 

préstecs    1.000.000 4.500.000 3.500.000 

         

TOTAL            6.500.000 
 
 
Respecte a l’ingrés procedent de la zona hotelera i execucions subsidàries, cal 
tenir en compte que són ingressos puntuals que només es realitzaran una 
vegada, de manera que només poden pressupostar-se una vegada si no es vol 
que generin dèficit. En el cas concret de la zona hotelera, ja es va pressupostar 
al 2007 per import de 1.892.000,-€ de manera que, el dèficit generat per aquest 
ingrés no realitzat, des del 2007, ha estat de 9.866.000,-€. 
 
La liquidació de l’exercici 2008 es va aprovar el 17 d’abril de 2009 amb un 
romanent de tresoreria negatiu 10.294.965,-€.  
 
Per corregir el romanent de tresoreria negatiu 2008 es va concertar un préstec 
de 4.500.000,-€ a 6 anys emparats en el  Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 
d’abril, de Mesures Extraordinàries i Urgents per Facilitar a les Entitats Locals 
el Sanejament de Deutes Pendents de Pagament amb Empreses i Autònoms i 
es va allargar la concessió de l’aigua i el clavegueram que va suposar un ingrés 
corrent de caràcter puntual de 3.000.000,-€ (respecte a aquest ingrés i 
l’ampliació del conveni cal que sigui revisat pels serveis jurídics i s’actuï segons 
procedeixi). 
 
La liquidació 2009 va ser aprovada l’1 de  juny de 2010 amb un romanent de 
tresoreria 11.018.715,67,-€ i incomplia el principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Cal tenir present, que un dels efectes de tenir el romanent de tresoreria negatiu 
és la manca de liquiditat, cosa que ha provocat que els proveïdors no fossin 
pagats en el termini de 60 dies establert per la llei. A part, aquesta manca de 
líquid a tresoreria va originar l’ordenació de pagaments que no seguien el pla 
de tresoreria i que van suposar la realització de 46 informes de la tresorera de 
disconformitat amb el pagament proposat.  
  
Per a més informació sobre a la situació econòmica financera de l’Ajuntament 
de Cunit ens remetem a l’informe de la sindicatura 40/2010 i als informes de la 
intervenció municipal 110/2010, 146/2010, etc.  
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS: 
 
 
Despeses de Personal 
 
És necessari realitzar una valoració de llocs de treball que permeti adequar les 
nòmines de tot el personal a la legislació vigent. 
 
És necessari que les places ocupades per via d’urgència un cop passat el 
termini legal, es cobreixin, encara que sigui interinament, tenint en compte els 
principis constitucionals de publicitat, igualtat, lliure concurrència i mèrit. 
 
Cal un major control de les gratificacions i els augments de productivitat.    
 
Les incidències detectades no han estat exposades ni contrastades amb la part 
afectada, ja que actualment l’ajuntament de Cunit no té cap tècnic a l’àrea de 
personal.  
 
Respecte a les incidències, l’equip de govern manifesta que actualment, s’han 
tret a concurs 7 places d’auxiliar administratiu a concurs i que al 2010 es va 
encarregar a la Diputació de Tarragona que realitzi els treballs necessaris per 
elaborar la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Cunit i que durant 
aquest 2011 serà aprovada pel Ple de la Corporació. 
. 
Béns i Serveis 
 
S’han detectat incidències greus que podrien qualificar-se de supòsits de 
nul.litat de ple dret i per tant caldria que els serveis jurídics examinessin tots els 
contractes susceptibles de ser nuls de ple dret i efectuar en el seu cas, 
l’oportuna revisió d’ofici. 
 
És necessari posar més èmfasi en l’elaboració dels expedients de contractació, 
de manera que continguin tots els informes tècnics que garanteixin que s’ha 
seguit el procediment correcte i s’adeqüen a la legalitat. 
 
És imprescindible que els expedients estiguin informats jurídicament i que de 
l’informe jurídic se’n desprengui que s’adeqüen a la legalitat.  
 
Les incidències detectades no han estat exposades ni contrastades amb les  
parts afectades, ja que actualment l’ajuntament de Cunit no té cap tècnic 
administració general que s’encarregui de contractació.  
 
Gestió Pressupostària: 
 
De la crítica situació econòmica de l’Ajuntament de Cunit, podem concloure que 
cal elaborar un nou pla de sanejament, amb caràcter urgent, que inclogui una 
retallada de despeses significativa (sobretot de serveis que es presten que no 
són obligatoris) i un augment d’ingressos suficient per tal de retornar 
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l’Ajuntament de Cunit a una situació d’equilibri pressupostari. Cal tenir present 
que la via de l’endeutament, no és una opció viable per l’ajuntament de Cunit, 
ja que amb caràcter general, no complim les ratios de solvència exigides per 
les entitats financeres  
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Totes aquelles incidències que han estat posades de manifest en l’informe de 
la sindicatura i tenen incidència pels exercicis analitzats han de ser 
considerades com a part d’aquest informe. 
 
Aquesta intervenció considera imprescindible ampliar la fiscalització a posteriori 
per tal que abasti, entre d’altres, aspectes com les transferències corrents, les 
transferències de capital i els ingressos.  
 
Així mateix, atesa l’enorme complexitat, cal una auditoria dels treballs realitzats 
per “La Auxiliar de Recaudación, SL” que avaluï especialment els ingressos en 
voluntària i executiva, si cobren les costes del procediment, la prescripció dels 
deutes, els fallits no tramitats, la justificació de baixes etc. 
 
També cal una altra auditoria dels convenis urbanístics derivats del POUM en 
què es faci especial incidència en la valoració econòmica dels mateixos, els 
drets i obligacions de les parts i els terminis de caducitat.  
 
Respecte al seguiment del POUM, l’equip de govern manifesta que actualment 
hi ha una comissió especial de seguiment d’aquest, aprovada pel Ple de la 
Corporació en data 22 d’abril de 2004 i formada per l’alcadia, el regidor d’obres, 
els portaveus de tots els grups i l’equip tècnic i jurídic de l’Ajuntament. 
 
Per últim, dir que la major part de les incidències detectades o recomenacions 
realitzades per anteriors auditories no han estat solventades durant els 
exercicis 2008 i 2009. 
 
De tot l’exposat s'informa al Ple per el seu coneixement i als efectes 
corresponents. 
 
Cunit   17 de febrer de 2011. 
 
La Interventora accidental, 
 
 
 
 
 
Meritxell Filbà i Estrader 
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