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A l’Ajuntament de Sabadell 

 

Senyors, 

 

En relació a l’ “Informe sobre procediments acordats relatiu a l’anàlisi segregada 

de les diferents unitats de treball de l’empresa Habitatges Municipals de 

Sabadell S.A., així com estudi dels diferents convenis de l’empresa i la seva 

repercussió en les unitats de treball” , emès per Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L., 

en data 5 de gener de 2018 amb número de protocol 10.754.  

 

Com a conseqüència de les manifestacions efectuades per la Direcció de la Societat 

Habitatges Municipals de Sabadell S.A. en data 21 de febrer de 2018 i de l’anàlisi de la 

documentació addicional aportada, procedim a modificar el referit informe en els termes 

que a continuació es detallen: 

 

• Apartat 5.3.2 c).2 

D’acord amb la documentació aportada per la Societat, es suprimeix d’aquest apartat de 

l’informe el següent redactat: 

 

L’entitat no ha tingut en compte que part del finançament de les 

bonificacions detallades també s’obté per altres vies, a través d’entitats que 

atorguen subvencions per aquesta finalitat. A partir de les dades facilitades 

per l’entitat, es detallen els ajuts rebuts que donarien lloc a finançar les 

bonificacions efectuades: 

 
Concepte Import 

Subvenció Lloguer Just  79.035,96 

MIFO 14.530,35 

EACAT 34.732,72 

Total finançat per tercers 128.299,03 

 

Aquest import es trobaria inclòs dins del procés funcional “Gestió 

Patrimonial”, ja que el preu del lloguer de l’habitatge s’imputa a l’indicat 

procés en la seva totalitat. Per tant, per tal de reflectir un resultat més 

acurat, s’hauria de traspassar un import de 128.299,03 de l’indicat procés, 

incloent aquest ingrés a “Protecció Social”. 
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• Apartat 5.3.2 d) observacions sobre la clàusula 4ª del Contracte Programa 

Es modifica el redactat inicial: 

- L’entitat no dona compliment amb l’establert a la clàusula 8a del contracte 

programa, donat que tant sols efectua una reunió anual de la Comissió de 

Seguiment, quan, d’acord amb l’indicat a la clàusula en qüestió s’estableix un mínim 

de dos reunions anuals. 

 

Pel següent: 

- No es dona compliment amb l’establert a la clàusula 8a del contracte programa, 

donat que tant sols efectua una reunió anual de la Comissió de Seguiment, quan, 

d’acord amb l’indicat a la clàusula en qüestió s’estableix un mínim de dos reunions 

anuals. 

 

• Apartat 6.1.2 - Observacions 

Es modifica el redactat inicial: 

Les despeses del personal tècnic encarregat de la elaboració de projectes d’obra, 

direcció d’obra i gestió d’ajudes rehabilitacions, es troben carregades al contracte 

programa en un 89%, mentre que el personal de rehabilitació es carrega al 100%.  

 

Pel següent: 

Les despeses del personal tècnic encarregat de la elaboració de projectes d’obra, 

direcció d’obra i gestió d’ajudes rehabilitacions, es troben carregades al contracte 

programa en un 21%, mentre que el personal de rehabilitació es carrega al 100%. 

 

• Apartat 6.1.3 - Observacions 

Es modifica el redactat inicial: 

Les despeses del personal tècnic encarregat de la elaboració de projectes d’obra, 

direcció d’obra i gestió d’ajudes rehabilitacions, es troben carregades al contracte 

programa en un 89%, mentre que el personal de rehabilitació es carrega al 100%.  

 

Pel següent: 

Les despeses del personal tècnic encarregat de la elaboració de projectes d’obra, 

direcció d’obra i gestió d’ajudes rehabilitacions, es troben carregades al contracte 

programa en un 21%, mentre que el personal de rehabilitació es carrega al 100%. 
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• Apartat 7.2 c. 

D’acord amb la documentació aportada per la Societat, es suprimeix d’aquest apartat de 

l’informe el següent redactat: 

 

c. En l’actuació de “Protecció social” l’entitat no ha tingut en compte que part del  

finançament de les bonificacions efectuades també s’obté per altres vies, a través 

d’entitats que atorguen subvencions per aquesta finalitat, havent obtingut a l’exercici 

2016 un total de 128.299,03 euros. Aquest import es troba inclòs com a renda a 

l’actuació “Gestió Patrimonial”, de forma que hauria de minorar els cobraments de la 

indicada actuació i incrementar cobraments a “Protecció Social”. 

 

• Apartat 7.2 g. 

D’acord amb la documentació aportada per la Societat, es modifica d’aquest apartat de 

l’informe l’ajust 1 que inicialment constava com: 

 

g. Els ajustos relacionats anteriorment, a mes del detallat al punt 4.e que es relaciona 

posteriorment, donarien lloc a que la liquidació presentada per part de l’entitat 

referent a l’exercici 2016, es veies afectada de la següent manera: 

 

Actuació 
Liquidació 

VIMUSA 
Ajust 1 Ajust 2 Ajust 3 Ajust 4 

Liquidació 

ajustada 

Gestió OLH -668.292,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -668.292,70 

Gestió protecció social -370.097,00 545.320,17 0,00 0,00 0,00 175.223,17 

Gestió rehab. i int. comunitària -199.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.859,00 

Gestió patrimonial   -399.253,00 -545.320,17 404.870,00 21.470,04 25.155,47 -493.077,66 

Total -1.637.501,70 0,00 404.870,00 21.470,04 25.155,47 -1.186.006,19 

 

Pel següent: 

 

Actuació 
Liquidació 

VIMUSA 
Ajust 1 Ajust 2 Ajust 3 Ajust 4 

Liquidació 

ajustada 

Gestió OLH -668.292,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -668.292,70 

Gestió protecció social -370.097,00 417.021,14 0,00 0,00 0,00 46.924,14 

Gestió rehab. i int. comunitària -199.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.859,00 

Gestió patrimonial   -399.253,00 -417.021,14 404.870,00 21.470,04 25.155,47 -364.778,63 

Total -1.637.501,70 0,00 404.870,00 21.470,04 25.155,47 -1.186.006,19 
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• Apartat 7.3 g. 

Es modifica el redactat inicial: 

Les despeses del personal tècnic encarregat de la elaboració de projectes d’obra, direcció 

d’obra i gestió d’ajudes rehabilitacions, es troben carregades al contracte programa en un 

89%, mentre que el personal de rehabilitació es carrega al 100%.  

 

Pel següent: 

Les despeses del personal tècnic encarregat de la elaboració de projectes d’obra, direcció 

d’obra i gestió d’ajudes rehabilitacions, es troben carregades al contracte programa en un 

21%, mentre que el personal de rehabilitació es carrega al 100%. 

 

Barcelona, 5 de març de 2018 

Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL 

-Soci- 
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