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[NUMRESORT]
Departament de Comunicació
CM CAMI DE MATARO N.0010
08339 VILASSAR DE DALT
BARCELONA

NOTIFICACIÓ
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2017, va adoptar
l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000217
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació del Compte General de 2016.
Relació de fets.
1. S’ha format Compte General de l’exercici 2016, integrat pels comptes de
l’Ajuntament, de l’organisme autònom Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, del
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa i els comptes anuals de l’empresa
pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments,
posant de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, contenint la documentació que exigeix el Text Refós de
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març).
1. Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, reunida en data 13 de juliol de 2017,
la qual va dictaminar favorablement.
2. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 21
de juliol de 2017, pel període reglamentari, s’ha presentat un escrit d’al·legacions,
per part del Grup municipal del PDeCAT.
3. Revisades aquestes al·legacions, per la Comissió Especial de Comptes en sessió
celebrada el 21 de setembre, aquesta les informa desfavorablement, proposa
desestimar-les i informa favorablement l’aprovació del Compte General de
l’exercici 2016, d’acord amb l’informe de la Intervenció que es transcriu:

« INFORME D’INTERVENCIÓ 705/2017 I PROPOSTA DE DICTAMEN DE
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
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Assumpte
Al·legacions presentades al Compte general de l’exercici 2016.
Relació de fets i fonaments de dret.
En data 24 d’agost de 2017, el Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en representació del Grup
municipal del PDeCAT, durant el tràmit d’informació pública del Compte general
corresponent a l’exercici 2016, va presentar un escrit d’al·legacions amb núm. de registre
d’entrada E2017005531.
Es passa a continuació a informar les al·legacions presentades:
En

REFERÈNCIA A LES AL· LEGACIONS PRIMERA I SEGONA,

relatives al fet que la tramitació
del Compte General no s’ajusta als tràmits establerts, al retard sense causa justificada de
la seva aprovació definitiva i respecte a l’incompliment de retre el Compte General al
Tribunal de Comptes, al·legacions que es transcriuen literalment:
Primera. Primera. La tramitació d’aquest Compte general de 2016, està incomplint sense causa
justificada, el termini de presentació del Compte general de 2016, fixat com a màxim el 15 de maig de
2017, tal i com indica l’art 212.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Segona. La tramitació d’aquest Compte general de 2016 no s’ajusta a la legalment establerta, incomplint
sense causa justificada l’art. 116 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), i
l’art. 212.2 del ja nomenat TRLRHL, en el sentit que no s’ha complert el termini d’informació a la
Comissió Especial de Comptes d’aquesta entitat local prevista com a màxim per a l’1 de juny de 2017.

Respecte aquestes dues al·legacions, indicar que la tramitació s’ha ajustat
escrupolosament tant en contingut de la documentació com en els terminis de
convocatòries i d’exposició pública a allò que disposa el Text refós de la Llei
d’hisendes locals (TRLRHL), el RD 500/90, el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya així com a la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim
local. (TRLRBRL) i a la Instrucció de comptabilitat vigent (ICAL2013).
El procediment de formulació i rendició dels Comptes anuals es regula en l’art. 116 de
la LRBRL, així com en l’art. 212 del TRLRHL. Els comptes i estats anuals de cada
organisme autònom o societat mercantil pertanyents a l’entitat local seran formats,
rendits i proposats inicialment pels òrgans competents dels mateixos abans del 15 de
maig de l’exercici següent al que corresponguin, i s’hauran de remetre a l’entitat local
dins d’aquest mateix termini. En el mateix termini, el president ha de rendir els estats i
comptes de la entitat local. Aquestes peces, fins llavors separades, s’uniran, afegint-t’hi
els comptes de les Societats Mercantils majoritàriament participades, (VISERMA) i els
del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa. (Regles 44 a 46 ICN2013).
Aquest conjunt ja es pot denominar Compte General, i és responsabilitat de la
Intervenció (art. 212.2 TRLRHL i Regles 47 de la Instrucció de Comptabilitat Normal
(ICN 2013), o de l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat, la formació del Compte General. Es justifica amb els llibres de
comptabilitat i els documents comptables, i ha d’estar a disposició de la Comissió
Especial de Comptes abans de l’1 de juny. (Regla 49 ICN 2013)
D’acord amb les Regles 47 i 48 de la ICN 2013, al Compte General s’acompanyaran els
documents a què fan referència la regla 45.3, i els comptes anuals de les societats
mercantils que en el capital social tingui participació majoritària l’entitat local, així com
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els comptes anuals d’aquelles unitats dependents de l’entitat local incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, no compreses en l’apartat anterior ni integrades en el Compte
General, és el cas del Consorci de la Massa.
Si el Ple de la Corporació així ho ha establert, (no és el cas del l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt) al Compte General s’adjuntaran els estats integrats i consolidats dels comptes
que hagi determinat.
La Instrucció de Comptabilitat normal, en la Regla 50, especifica qui són els obligats a
retre comptes, assenyalant que són els titulars de les entitats i òrgans subjectes a la
rendició dels comptes, i als que anomena comptedants. En tot cas ho seran el president
de l’entitat local, els presidents o directors dels organismes autònoms, els presidents del
consell d’administració de les societats mercantils dependents de l’entitat local, o els
liquidadors de les societats mercantils dependents de l’entitat local en procés de
liquidació.
En el seu punt núm. 2, responsabilitza als comptedants de la informació comptable i de
la rendició, abans del 15 de maig del exercici immediat següent al que corresponguin,
dels comptes degudament autoritzats, que s’hagin de retre l’òrgan o òrgans de control
extern. I en el seu punt 3r. declara expressament que és diferent i independent la
responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la rendició de
comptes, de la responsabilitat en la que incorrin qui van adoptar les resolucions o van
realitzar els actes reflectits en aquests comptes.
També s’estableix, a la regla 51 ICN2013, com a obligació dels comptedants, la de
remetre els seus comptes anuals, acompanyades de la documentació complementària a
què es refereixen les regles 45 i 48 ICN2013, a la Intervenció o òrgan de l’entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, abans de 15 de maig, cosa que no va ser
així pel que fa referència als comptes anuals de la societat Viserma, motiu del qual
s’explicarà més endavant.
La rendició del Compte General així formada, és a dir, assumida mitjançant la seva
signatura, responsabilitzant-se del seu contingut, és competència del president de
l’entitat, la qual cosa s’ha de produir amb temps suficient per que el Compte General
estigui a disposició de la Comissió Especial de Comptes abans de l’1 de juny.
Pel que fa a la Comissió Especial de Comptes, l’art. 116 LRBRL disposa que «els
comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió
Especial de Comptes de l’entitat local, la qual estarà constituïda per membres dels
diferents grups polítics integrants de la Corporació». Idèntica disposició recull l’apartat
2 d’aquest art. 212 TRLRHL així com la Regla 49 de l’ICN2013.
Així doncs, la Comissió Especial de Comptes realitza un primer examen del Compte
General, que plasma en el corresponent dictamen, de naturalesa purament informativa i
sense, per tant, de força dispositiva, l’Interventor forma el Compte General, però no es
contempla legalment que hagi d’informar. Acte seguit, cal efectuar el tràmit
d’informació pública.
L’apartat 3 de l’art. 212 així com l’art. 116 LRBRL, en la seva segona meitat, prevenen
que els comptes anuals també són objecte d’informació pública abans de sotmetre a
l’aprovació del Ple, per tal que es puguin formular les reclamacions, objeccions o
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observacions que s’estimen convenients. Tot això sense perjudici que pugui denunciar
davant el Tribunal de Comptes l’ existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en
els comptes aprovats.
També la regla 49 de la ICN2013 regula l’exposició al públic dels comptes, en els
mateixos termes que l’art. 212.3 del TRLRHL: El Compte General i l’informe de la
Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic per termini de 15 dies, durant els
quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o
observacions. Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per la mateixa
totes les comprovacions necessàries, emetrà nou informe. En el cas que s’haguessin
presentat reclamacions, observacions o objeccions, caldrà nou informe de la Comissió
Especial de Comptes, que l’ha d’evacuar prèvies les comprovacions que consideri
pertinents.
En els dies anteriors a la celebració del Ple els regidors tenen el dret d’examinar la
documentació del Compte General.
El pronunciament del Ple ha de produir-se, un cop complerts els tràmits anteriors, abans
de l’1 d’octubre, d’acord amb el núm. 4 de l’art. 212 TRLRHL, així també ho estableix
el núm. 3 de la Regla 49 de la ICN2013, acompanyat dels informes de la Comissió
Especial de Comptes i de les reclamacions i objeccions formulades, el Compte General
es sotmetrà al Ple de la Corporació per que, si s’escau, es pugui aprovar abans del dia 1
d’octubre.
En pura teoria, són diverses les opcions que el Ple pot adoptar: a) rebutjar Compte, per
no reflectir la realitat dels fets esdevinguts, retornant el president perquè s’efectuïn les
rectificacions que siguin procedents, b) aprovar, en la mesura que recull fidelment
l’esdevenir de la gestió econòmica, però iniciar al mateix temps expedient d’exigència
de les responsabilitats que es puguin derivar de les anomalies que es desprenguin de la
mateixa, i c) aprovar simplement.
El que és inexcusable per poder retre el Compte general als òrgans de control extern és
que es tramiti a través del Ple, i a aquest efecte declara, la Regla 50.3 de la ICN2013,
que sigui quin sigui el pronunciament d’aquest òrgan, no es responsabilitza els votants
de les actuacions reflectides en el compte.
En quant a la Fiscalització pel Tribunal de Comptes, la Regla 51 ICN2013 disposa que
un cop aprovada el Compte General pel Ple de la Corporació, es rendirà pel president de
l’entitat local a l’òrgan o òrgans de control extern competents en els terminis previstos a
la normativa vigent. Així s’estableix pel art. 212.5 TRLRHL, en disposar que «les
entitats locals han de rendir al Tribunal de Comptes el Compte General degudament
aprovat», rendició que s’ha de fer en un termini determinat, que és el fixat per l’art. 223
TRLRHL: abans del dia 15 d’octubre de cada any.
La rendició de comptes anterior es podrà efectuar a través de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya en virtut del conveni signat el 18-12-2009 entre el Tribunal de Comptes i
la sindicatura de Comptes de Catalunya, que té efectes sobre els comptes que s’han de
presentar a partir de l’exercici 2010.
La tramesa de la còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització
subsegüent, s’ha de fer abans del 15 d’octubre.
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Aclarit tot el procediment de formació, aprovació i rendició de comptes, cal dir que, és
cert que no s’han complert els terminis quan a la rendició, informe de la Comissió
especial de comptes però pel que fa a la seva aprovació i tramesa als òrgans de control
extern i en aquest sentit cal donar parcialment la raó al regidor, no però sense una causa
justificada, doncs resulta que els treballs externs d’auditoria dels comptes de la societat
municipal, es van allargar més del previst, per la qual cosa no van ser aprovats per la
Junta General de la societat fins la sessió extraordinària celebrada el dia 15 de Juny. A
partir d’aquest moment ja es disposava del Compte General degudament format i es va
convocar la Comissió Especial de comptes pel dia 13 de juliol.
Per tot això anterior, si bé és cert que no s’han complert els terminis establers, pel que fa
referència a la primera de les reunions de la Comissió Especial de comptes, es considera
que existeixen causes degudament justificades que han provocat aquest endarreriment,
que de cap manera comportarà que l’aprovació del Compte General del 2016 no es
pugui fer per part del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del mes de setembre i
eixí poder retre el Compte General degudament aprovat als òrgans de control externs en
el termini fixat per l’art. 223 TRLRHL: és a dir abans del dia 15 d’octubre de cada any,
és per tot això que es proposa desestimar aquestes dues al·legacions.
L’AL· LEGACIÓ QUARTA,

fa referència a diverses suposades irregularitats dels comptes de la
societat municipal Viserma Serveis i Manteniments, al·legació que donada la seva
extensió donem íntegrament per reproduïda.
En referència a aquesta al·legació aclarir que tal i com s’indica a la nota 9.2 dels
comptes anuals abreujats de l’exercici 2016, VISERMA va procedir l’exercici 2015 a
efectuar un canvi de criteri comptable, com s’indica a la nota 2.6 de la memòria dels
comptes anuals abreujats de l’exercici 2015 que literalment diu:
2.6 -

Canvi de criteri comptable

Durant l’exercici 2015 la Societat a procedit a ajustar les reserves dels comptes
anuals de l’exercici 2014, com a conseqüència de canvis de criteri comptable
durant el procés de formulació dels comptes de l’exercici 2015 que han suposat un
augment de les reserves voluntàries en 1.002.500,00 euros. El criteri ha estar
prevaldre el concepte de meritació sobre el criteri de periodificació dels ingressos
en el període del contracte. La naturalesa del canvi de criteri així com l’epígraf al
qual afecta i el seu import es mostra a continuació:
Import en comptes anuals de
l'exercici 2014
Naturalesa de l'error

Epígraf dels estats financers

* Regularització periodificacions a llarg termini per
cànon municipal Can Robinat (nota 9.2)

- Periodificacions a llarg termini

* Efecte net en reserves dels ajustos anteriors

- Reserves voluntàries

Import

Formulats

Reexpressats

(1.002.500,00)

1.002.500,00

-

1.002.500,00

(472.082,81)

530.417,19

Per tant, l’efecte comptable es correspon a l’exercici 2015; i aquest va ser expressat als
citats comptes aprovats a la nota 2.6 referida. La nota 9.2 de l’exercici 2016, ens recorda
el tractament que han tingut les periodificacions a llarg termini en els exercicis anteriors
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per tenir continuïtat en l’explicació de les mateixes. A l’exercici 2016 no hi ha cap valor
en les comptes per aquest concepte.
Pel que fa a l’Informe d’Auditoria dels comptes de 2016 de l’empresa pública
municipal, l’opinió dels auditors literalment és la següent:
“Segons la nostra opinió, LA SOCIETAT MUNICIPAL VISERMA SERVEIS I
MANTENIMENTS SLU. ha complert adequadament amb la legislació més rellevant que
li és d’aplicació relativa a l’administració i gestió dels fons públics respecte a l’exercici
2016. I els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de VISERMA SERVEIS I
MANTENIMENTS SLU. a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. En especial normes
d’auditoria general del sector públic.”
En cap moment en el citat informe l’auditor es refereix a cap irregularitat.
Per tot això anterior, es proposa desestimar aquesta al·legació.
EN L’AL· LEGACIÓ DESENA,

exposa que no consta al Capítol 1 de despeses de personal, les
corresponents a cert personal dels organismes dependents, la qual es transcriu
literalment:

Desena. Desena. En aquest Compte General de 2016, no hem vist en cap deis seus detalls de Capítol I,
les despeses del personal contractat per la realització de serveis puntuals de porteria, taquilla o obertura
i custodia d’equipaments culturals i recreatius dels Organismes autònoms, com la Massa i el Museu, ni
tampoc cap referència a les despeses i cotitzacions de la Seguretat Social.

Pel que fa referència a les despeses de personal, no és certa l’afirmació del regidor. Com
no pot ser d’altra manera, aquestes despeses figuren imputades al Capítol 1 de Despeses
de personal.
En aquesta mateixa al·legació incorpora literalment una al·legació que ja va ser
efectuada en el tràmit d’aprovació del Compte General de 2015, la qual es transcriu a
continuació:
En el tancament de comptes del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, s’observen factures
sense dotació pressupostària per valor de 7.200€, pendents de l’exercici de 2012, concretament datada a
01/01/2012, A data d’avui, no ens consta que s’hagi resolt aquesta situació, ja que no s’ha portat al Ple
cap expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per resoldre la situació.
Entenem que també s’ha incomplert el tancament deis Comptes municipals deis exercicis de 2012, 2013 i
2014, perquè apareix en aquest del 2015. Fer menció també que a una pregunta del nostre Grup
municipal, se’ns va respondre per part del Regidor responsable del servei, que la factura estava pagada,
per la qual cosa, encara és mes complex determinar perquè quasi cinc anys després, apareix ara la
factura presumptament pagada i entendre perquè no s’ha resolt encara aquesta situació.
Per la qual cosa, entenem que comptablement es reflecteix la situació en aquest 2015, però que
sistemàticament s’ha incomplert el 2012-2016-2014, per la qual cosa, cal iniciar expedient per
l’exigència de responsabilitats que es derivin d’aquesta anomalia exposada.
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En relació a aquesta al·legació informar al Sr. Regidor que l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit que comenta, ha estat resolt per decret del
president del Consorci, núm. 20/2016. Concretament es tracta de dues factures d’import
3.267 i 4500 euros respectivament, factures que consten al compte 413 “Creditors per
operacions pendents d’aplicar a pressupost”. Aquest compte creditor que recull les
obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per a les que no
s’ha produït la seva aplicació a pressupost, sent procedent la mateixa.
Si bé és cert que a l’empara d’allò que disposen els articles 176 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i l’article 26 del Reial Decret 500/1990,
en virtut del principi pressupostari d’ ESPECIALITAT TEMPORAL, amb càrrec als
crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost, només es podran contreure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es
realitzin a l’any natural del propi exercici pressupostari. No obstant això, s’aplicaran als
crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les següent
obligacions:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que
percep retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local.
b) Les derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert a l’article 182.3 del
TRLRHL.
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2
del RD 500/1990.
També, l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell al que corresponien, mitjançant el reconeixement
extrajudicial de crèdits, pel qual s’assignen de forma puntual i específica les obligacions
procedents d’exercicis anteriors al pressupost vigent.
Conforme al seu apartat 1, correspondrà al president de l’Entitat local el reconeixement
i la liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment
adquirides sempre que existeixi consignació pressupostària. Conforme al seu apartat 2,
correspondrà al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no
existeixi dotació pressupostària.
D’aquesta manera, excepcionalment podran imputar-se al Pressupost en vigor,
obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement de les mateixes, i
l’adopció de la corresponent Resolució o Acord.
No obstant allò que estableix en l’article 176 TRLRHL i en els articles 26 i 60.2 RD
500/1990, el reconeixement extrajudicial de crèdits suposa una fallida al principi
d’anualitat pressupostària al mateix temps que no pot fer obviar l’incompliment de la
prohibició que establix l’article 173.5 TRLRHL d’adquirir compromisos de despeses
per import superior al crèdit autoritzat.
Atès tot això anterior es proposa desestimar aquesta al·legació donat que els comptes de
l’exercici 2015, concretament el compte 413 reflectia aquestes dues factures pendents
d’aplicació i ara s’estan analitzant els comptes de l’exercici 2016. A més a més es vol
fer constar també que al llarg de l’exercici 2016, aquestes dues factures han estat
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reconegudes per l’òrgan competent i aplicades a pressupost, amb la qual cosa la situació
va quedar regularitzada definitivament
Per tot el que s’ha exposat, es proposa desestimar aquesta al·legació.
L’AL· LEGACIÓ ONZENA,

fa referència al cost efectiu dels serveis:

Onzena. . En aquest Compte General de 2016, un any mes no es compleix el precepte de la norma ,
bàsica, concretament l’art. 116 ter. de LRBRL, que determina que s’ha de preveure el cost efectiu dels
serveis, però en el tancament deis comptes de 2016 i en els deis anys anteriors, sistemàticament no es
compleix, ni tampoc s’ha pres cap mesura per aquest 2017. Tot i que reiterades vegades se’ns ha
informat que diferents taxes i preus públics, no cobreixen aquest referit cost del servei, amb ple
coneixement dels responsables polítics dels serveis i de l’equip tècnic:.

La regla 48 de la ICN2013 reserva pels municipis de més de 50.000 habitats i només en
el cas que el Ple així ho estableixi, l’obligació d’adjuntar a la documentació
complementària del Compte General una memòria justificativa del cost i rendiment dels
serveis públics.
No obstant això, la informació per al compliment de les obligacions previstes a l’article
116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, introduït
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, es va comunicar puntualment al Ministeri.
Atès tot això anterior es proposa desestimar aquesta al·legació.
AL· LEGACIONS TERCERA, CINQUENA, SISENA, SETENA, VUITENA, NOVENA, DOTZENA,

les

quals, atesa la seva extensió es donen íntegrament per reproduïdes:
L’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, estableix que «acompanyada dels
informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions formulats, el
compte general es sotmetrà al Ple de la corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser
aprovada abans del dia 1 d’octubre», afegint l’apartat 5è. que «les entitats locals retran
al Tribunal de Comptes el compte general degudament aprovat».
Així, l’antiga instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per
l’ordre EHA/4042/2004, declarava, en la seva regla 90.4: «l’aprovació del compte
general és un acte essencial per la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern,
que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes». Aquest text ha estat recollit íntegrament en
l’apartat 4t. de la Regla 50 de la vigent Instrucció del model simplificat de comptabilitat
local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.
Atès tot això anterior s’ha de tenir en compte, que l’aprovació del compte general és un
acte de naturalesa estrictament comptable, tal com indiquen els fonaments segon i tercer
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, de 6 de juliol de 2001 que
resol un recurs contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Barcena, pel que s’aprova el
Compte General:
«FUNDAMENTO 2:
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Para la resolución del presente litigio no podemos olvidar que el acto administrativo recurrido tiene una
naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del
municipio durante el ejercicio económico de referencia, de tal forma que el mismo, si bien tiene como
sustrato la realización de ingresos y pagos por parte del Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha ,
no es, en sí mismo considerado, el acto administrativo por el que se aprueban los contratos y
operaciones que le sirven de base, limitándose a reflejar numérica y contablemente el montante
económico de dichas operaciones.

FUNDAMENTO 3:
Es por ello que, al hilo de la impugnación de la Cuenta General del Presupuesto para 1999, no pueden
ser objeto de controversia las operaciones que le sirven de base, especialmente en lo relativo a
contrataciones realizadas con personas incapacitadas para contratar con el Ayuntamiento o el pago de
determinadas subvenciones a asociaciones, operaciones estas señaladas " a grosso modo " en el escrito
de demanda, con más que evidente indefinición y englobadas dentro de lo que la parte recurrente
denomina "irregularidades en las cuentas" ».

És a dir el Compte General té una naturalesa purament comptable, limitant-se a la
consignació dels ingressos i despeses del municipi durant l’exercici econòmic de
referència, de tal forma que el mateix, si bé té com a substrat la realització d’ingressos i
pagaments per part de l’ajuntament, no és, en si mateix considerat, l’acte administratiu
per qual s’aproven les operacions que li serveixen de base, i es limita a reflectir
numèrica i comptablement el muntant econòmic d’aquestes operacions.
És per tot això anterior, que mai es pot pretendre que mitjançant la impugnació de
l’aprovació del Compte General del pressupost puguin anul·lar o ser objecte de revisió
contractes o pagaments que no siguin conformes a Dret.
Serà, per tant, mitjançant la impugnació específica i concreta d’aquests contractes, que
es podrà determinar la possible il·legalitat dels mateixos, però no mitjançant la
impugnació d’un document de naturalesa estrictament comptable, que es limita a
reflectir pressupostàriament ingressos i pagaments i que no pot anul·lar-se, simplement
mitjançant la mera al·legació que els actes administratius que donen lloc a les despeses
no són legals, mentre aquesta il·legalitat no hagi estat administrativament o judicialment
declarada, ja que, de moment, totes les operacions que donen lloc a les despeses que es
reflecteixen en el Compte General es presumeixen vàlides i produeixen tots els seus
efectes en no haver estat impugnades o haver-se desestimat les impugnacions que en el
seu moment s’hi podien haver presentat.
Es per tot això que procedeix desestimar totes aquestes al·legacions.
Finalment també es demana en aquesta al·legació que s’aclareixi si els comptes que
consten a l’expedient són els degudament acordats:
DEMANEM QUE s’aclareixi si realment els comptes de Viserma SLU que consten en aquest Compte
General, son els degudament acordats i concordants amb la documentació que se’ns va lliurar per la
reunió de la Junta General Extraordinària del 15/06/2017

Al respecte cal informar que per part del Tècnic Economista de Viserma, es va lliurar a
Secretaria de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, un original signat dels comptes anuals i
l’informe d’auditoria de l’exercici 2016, formulats per acord del consell d’administració
de 9 de maig de 2017 i aprovats per la Junta General de data 15 de juliol de 2017 i
aquests són els que consten a l’expedient »
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Fonaments de dret.
1.- Articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local.
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, i
l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes, es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt l’adopció dels següents acords:

Proposta d’acord
1. Desestimar les al·legacions amb núm. de registre E20170055531 presentades pel Sr.
Joan Alfons Cusidó i Macià, en representació del Grup Municipal del PDeCAT.
2. Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, integrat pels comptes de l’Ajuntament,
de l’organisme autònom Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, del Consorci del Centre Teatral
i Cultural La Massa i els comptes anuals de l’empresa pública de capital íntegrament
municipal VISERMA, Serveis i Manteniments SLU.
3. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, a través de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda.
4. Publicar el present acord al portal de la transparència juntament amb els comptes
aprovats.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
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