
Carlos Gonzalez Iglesias, regidor del Grup Municipal Comú de Lleida, a dia 24
d’agost, i dins del termini legal, respecte al Compte General del 2014, presento
les següents:

AL·LEGACIONS

Respecte a l’EMU:

1. Segons l’informe de l’Auditoria  Ponent,  amb protocol  9/2015 de 14/04/2015
s’especifica en el punt 8 de la memòria, apartat d’existències “Certificat NO
disposa de les taxacions actualitzades dels esmenats terrenys”, valorats en un
total de 86.244.213,99€, és a dir, a preu de cost,  indicant l’auditor que a l’any
2010  es  van  enregistrar  el  deteriorament  en  determinats  terrenys  que  són
garantia  de  préstecs  hipotecaris.  Així  mateix  NO  es  “disposa  de  taxacions
d’aquells edificis inclosos en  existències”, per un import de 1.622.596,81€.

2. Respecte a l’apartat “Paràgraf d’èmfasi” s’ha de dir que el Ple municipal de data
de 9 de juliol pren l’acord de deixar sense efectes els acords de 27 de febrer de
2015 “Relatius a la Reconversió d’EMU en l’oficina local d’habitatge…”.

3. Al·leguem que  l’auditor  que  signa  l’informe es  D.  Enrique  Agudo  López,  el
mateix auditor que signa l’informe d’auditoria de l’EMU el 2014, respecte els
comptes de l’any 2013.

Respecte a l’IMO:

1. Si bé el resultat pressupostari ajustat indica -100.771,90€, existeix un defecte
de previsió d’ingressos de 1.538.000.31€ mentre que el Romanent de crèdit és
1.866.386,15€. Basant-nos en aquest argument el compte general no reflexa
una imatge fidel de la situació de l’IMO en el 2014, ja que el resultat econòmic-
patrimonial reflexa un estalvi de 108.393,36€.

2. Existeix una imputació de “Creditor per pagament RD 4/2012 de 301.477,28€
d’igual import en 31/12/2014 i 01/01/2014.”

3. Existeix una modificació de crèdit de 4.251.115,64€ per generació de crèdit en
quantia de 3.491.186,07€ i Romanent de crèdit de 2013 de 759.929,27€ però
que segons la taula 4.29 queden 29.143,68€ de romanent no compromès però
incorporable del total del romanent de crèdit i que de romanent de tresoreria i
de despeses generals 16.211,41€, quantitat fins i tot inferior als fons propis.

Respecte a l’Ajuntament



1. Derivat  d’una  mala  planificació  pressupostària,  en  relació  a  la  memòria
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics a la qual es refereix l’article
211 a) del RDL2/2004 de 5 de març, cap dels projectes, excepte l’acció social,
inclouen el cost de la Seguretat Social dels treballadors, en el seu cas.

2. El fet que a l’abril  de 2015 s’hagi aprovat un increment del cost efectiu del
Servei públic de transport col·lectiu de viatgers de més de 860.000€, respecte
l’any  2014 i  finalment  no s’hagi  cobert  amb el  romanent  de tresoreria  per
despeses generals del 2014, fa que el cost del projecte “transport terrestre” no
sigui adient a la realitat del 2014.

És  per  totes  aquestes  al·legacions  que  el  Grup  Municipal  Comú  de  Lleida
considera  que  el  Compte  General  de  l’Ajuntament  aprovat  inicialment  a  la
Comissió Especial de Comptes del dia 21 de juliol de 2015 no reflexa l’estat fidel
de  la  comptabilitat  i  estat  de  comptes  de  la  Paeria  i  els  seus  organismes
autònoms.

A Lleida, 24 d’agost de 2015.

Carlos González Iglesias.

A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

AL IL·LM. SR. PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 


