
Vistos l'acord de la Comissió Especial de Comptes del 19 de Juliol de 2016 i l'edicte publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida del 21 de Juliol del 2016 el Grup Municipal Comú 
de Lleida, i en el seu nom, llur President, D. Carlos González Iglesias,

EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT del COMPTE GENERAL 2015

D'acord a l'article 212.1 del TRLHL que diu «Els estats i comptes de l'entitat local els ha de 
rendir el seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin» 
i l'article 212.2 del TRLHL que diu «El compte general format per la intervenció se sotmet 
abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local»

Donat que l’1 de març del 2016 és la data límit per confeccionar la liquidació del pressupost 
de l’any anterior, tràmit que inicia el procés d’elaboració del Compte general de l’exercici 
2015, que s’ha de sotmetre al Ple de la corporació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 
d’octubre i presentar-lo, degudament aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 
d’octubre d’acord amb els articles 4.1 i 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes 

Llegida l’Ordre HAP/1781/2013, del 20 de setembre de 2013 i vista la regla 45.1 i la tercera 
part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’Administració local contingut en 
l’annex de la ICAL en que es detalla la documentació que s'ha d'incorporar al Compte 
General de l'Ajuntament i corroborat que la MEMÒRIA demostrativa del compliment dels 
Objectius a data de 19 de Juliol NO estava signada pel president i comptedant de 
l'Ajuntament de Lleida a l’igual que durant el període d'exposició pública.

Vist que el termini mitjà de pagament a proveïdors mensual està per sobre del que marca la 
normativa i només els mesos de Juny i Juliol compleixen els terminis

Per l'exposat i d'acord a l'article 212.3 del TRLHL presentem les següents:

OBSERVACIONS

Primera. 
Ja que el PMP incompleix la normativa, a causa, fonamentalment, del retard d’altres 
administracions públiques en pagar els compromisos, fet que les converteix en deutores amb
l'Ajuntament de Lleida.

Segona. Respecte a l’incompliment del termini legal de presentació a la Comissió Especial de
Comptes de l'Ajuntament de Lleida del Compte General del any 2015 a causa del «retard en 
la implementació a l'aplicatiu informàtic de comptabilitat» malgrat que no és responsabilitat 
de l’òrgan que ha de formar el compte, sí es degut a la política externalitzadora de serveis 
del Ajuntament, cosa que per l'Agrupació d'Electors del Comú de Lleida no és admissible ja 
que és decisió de l’equip de govern municipal que l’aplicatiu de comptabilitat no sigui 
desenvolupat per personal propi.



Tercera.
Segons l’explicatiu a la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS 
PÚBLICS el cost de la Seguretat Social està inclòs en la seva totalitat al programa 2310
“Acció Social i Promoció Social” però s’ha desglossat el cost entre tots i cadascun dels 
programes inclosos en la memòria.
Aquest fet l'observem al pressupost del 2016, però la liquidació del pressupost 2015 no 
reflecteix el costos de la seguretat social en cada programa de despesa, fet que pot induir a 
engany a la població.

RECLAMACIONS

Primera.
Qualsevulla anomalia derivada de que un tercer impossibiliti el compliment de la normativa 
hauria d'estar degudament documentada amb informe o escrits del proveïdor de serveis i 
validats en el seu cas per la comissió especial de comptes, convocada específicament per 
informar d'aquests extrems vist que l'ordre ministerial entrava en vigor el dia 1 de gener de 
2015 però publicada a finals de 2013, temps que considerem com suficient per l'adequació 
informàtica de la nova instrucció de comptabilitat.

Segona
Vist que el Compte General de l’any 2015 s’ha d’aprovar en Ple Municipal abans del dia 1 
d’Octubre de 2016, reclamem la convocatòria d'una sessió extraordinària per donar 
compliment a la Llei de la Sindicatura de Comptes.

REPARAMENTS
Primer.
Incompliment de la normativa de rendició de comptes respecte la Comissió Especial de 
Comptes (abans de l'u de Juny) i al Ple Municipal (abans de l'u d'octubre)

Segon.
La Memòria demostrativa del compliment dels Objectius ha de estar sotasignada pel 
comptedant de l'Ajuntament de Lleida i no hauria d'aprovar-se sense la seva signatura ja que
NO estava signada manuscrita ni telemàticament al moment de la celebració de la Comissió 
Especial de Comptes ni durant el període d’exposició pública.

Tercer.
Incompliment del termini del Període Mitja de Pagament a Proveïdors de la Llei orgànica 
2/2012, del 27 d’abril, en 10 dels 12 mesos del any 2015.
 
Per això Sol·licitem que siguin traslladades a la Comissió Especial de Comptes les 
observacions realitzades pel Grup Municipal del Comú de Lleida, siguin ateses les 
reclamacions fetes i acceptats el Reparaments pel seu compliment.

A Lleida, 16 d’agost de 2016.

Carlos González Iglesias.
A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
AL IL·LM. SR. PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA


