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L’Ajuntament agraeix la
Sindicatura de Comptes

tasca

realitzada

per

la

Aquesta setmana la Sindicatura de Comptes, actuant d’ofici, ha realitzat tot
un seguit de recomanacions relacionades amb el registre d’ingressos
realitzats per l’Ajuntament de Mollet l’any 2015. En aquest sentit, el
consistori agraeix la tasca realitzada per la Sindicatura ja que permet
millorar la gestió dels serveis municipals.
En quant a les recomanacions que apareixen a l’informe, l’Ajuntament de Mollet
ja ha donat les instruccions al personal que treballa en tasques comptables per
tal que es tinguin en compte les observacions realitzades per Sindicatura en
quant a criteris i procediments, s’incrementin els mecanismes de control ja
existents per tal de donar compliment a les actualitzacions normatives i s’utilitzin
totes les funcionalitats que ofereix l’aplicació informàtica de comptabilitat.
Però d’altra banda, l’Ajuntament de Mollet considera que, pel que fa als ingressos
registrats provinents de subvencions i transferències d’altres administracions no
es pot deixar de visualitzar aquells compromisos adquirits i formalitzats que
constitueixen un important deute amb la nostra ciutat.
Així doncs, l’Ajuntament reclama buscar el mecanisme perquè això quedi palès
com a deute, quedi reflectit en les auditories anuals de tancaments de comptes i
es puguin seguir exigint aquest drets mentre la via de reclamació judicials
segueixin oberta. Alguns exemples d’aquests deutes són el finançament de
l’Escola d’Educació Especial de Can Vila, el conveni de cessió de l’edifici de Prat
de la Riba per ubicar el registre civils o el conveni de finançament d’obres del
Centre de Serveis El Lledoner.
En aquest sentit, tal i com manifesta el regidor d’Economia, Josep Mª Garzón,
“esperem que una millora del finançament de les Administracions locals
eviti situacions com les viscudes en l’exercici 2015 i que es garanteixi el
compliment dels compromisos, especialment de la Generalitat de
Catalunya, pel que fa al finançament mitjançant el reconeixement de les
obligacions acordades per tal de mantenir els serveis públics de la ciutat,
la despesa en l’àmbit social”.
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