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ABREVIATURES, SIGLES I ACRÒNIMS USATS 

BOP  Butlletí Oficial de la Província 

DOGV  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

IAE  Impost sobre activitats econòmiques 

IBI  Impost sobre béns immobles 

ICALS Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial Simplificat per a les 
entitats locals amb població inferior a 5.000 habitants 

ICIO  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

IIVTNU Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

IRPF  Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVTM  Impost de vehicles de tracció mecànica 

LCAP  Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

LGT  Llei General Tributària 

LHL  Llei d'Hisendes Locals 

LRAU  Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística a la Comunitat Valenciana 

MUNPAL Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local 

PCAP  Plec de clàusules administratives particulars 

PPOS  Pla provincial d'obres i serveis 

RD  Reial decret 

SS  Seguretat Social 

 

 

NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'informe vénen expressades en euros. Se n'ha fet un arrodoniment per tal 
de no mostrar els cèntims; les dades representen sempre l'arrodoniment de cada valor exacte, i no la suma 
de dades arrodonides. 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes, el Consell de la Sindicatura acordà incloure en el programa d'actuació de 
2005 la fiscalització del Compte General de l'exercici de 2003 de l'Ajuntament del 
Verger. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3.a) de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si els 
estats i documents comptables que integren el Compte General de l'Ajuntament del 
Verger (d'ara endavant l'Ajuntament) de l'exercici de 2003 es presenten adequadament, 
d'acord amb els principis i la normativa comptable i pressupostària que hi és d'aplicació. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern; en els diferents apartats d'aquest informe s'assenyalen 
aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part del òrgans 
responsables de l'Ajuntament. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

A la data de redacció d'aquest informe, 23 de febrer de 2006, el Compte General de 
l'exercici de 2003 estava pendent d'aprovació per part del Ple de l'Ajuntament; quan el 
termini establit a aqueix efecte finalitzava el primer d'octubre de 2004. A causa de la 
dita circumstància, la fiscalització realitzada s'ha centrat en l'estat de la liquidació del 
pressupost, aprovat per resolució de l'Alcaldia de 31 d'agost de 2005, amb posterioritat 
al termini establit per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S'han revisat també els 
següents estats comptables de l'exercici de 2003: 

- estat de romanent de tresoreria, 

- estat de tresoreria, 

- estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les obligacions per a pagar 
procedents de pressuposts tancats, 

- estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries. 

Aquests estats comptables s'adjunten com a annex I. 

D'acord amb l'objectiu de la fiscalització, i tenint en compte la limitació a l'abast 
assenyalada en el primer paràgraf d'aquest apartat, hem efectuat les proves d'auditoria 
financera que s'han considerat pertinents, conformement als "Principis i normes 
d'auditoria del sector públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i amb les directrius tècniques de 
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fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments 
han consistit en la realització de proves selectives, revisió del control intern i d'altres 
tècniques d'auditoria que han sigut aplicables en aquest cas. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com que, tal i com hem assenyalat en l'apartat 1.1, l'objectiu del treball ha consistit a 
realitzar una fiscalització de regularitat comptable, amb l'enfocament i les limitacions 
indicades en l'apartat 1.2.1, no hem efectuat una revisió exhaustiva del compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics addicional al compliment de les normes 
comptables i pressupostàries que hi són d'aplicació. 

No obstant això, durant la revisió efectuada s'han comprovat determinats aspectes 
relacionats amb el compliment de la normativa que s'expressa tot seguit. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local; 

- Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals; 

- Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística a la 
Comunitat Valenciana; 

- Llei 52/2002, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2003; 

- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa, en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre; 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà 
de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals; 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial 
Simplificat per a entitats locals amb població inferior a 5.000 habitants; 

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; 

- Reial decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la LCAP. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels estats comptables fiscalitzats als principis i a la normativa comptable i 
pressupostària que hi és d'aplicació: 

a) La revisió dels procediments administratius i de control intern duta a terme 
durant la fiscalització, no ens ha proporcionat una seguretat raonable que no 
puguen existir d'altres incidències significatives addicionals a les assenyalades 
en els paràgrafs següents. En conseqüència, considerem que els estats 
comptables fiscalitzats manquen de la fiabilitat requerida. 

b) L'absència d'un adequat control i seguiment de les despeses amb finançament 
afectat, així com els errors detectats en la revisió dels càlculs realitzats per 
determinar les desviacions de finançament, ens impedeixen pronunciar-nos 
sobre la racionalitat dels dits epígrafs dels estats del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria. 

c) No hem pogut verificar la composició ni el detall de l'epígraf "Pagaments 
pendents d'aplicació" del romanent de tresoreria, per import de 2.067.073 euros. 
Segons la informació obtinguda, la dita quantitat correspon a pagaments 
realitzats sense consignació pressupostària: 278.589 euros en l'exercici de 2003 i 
1.788.484 euros en exercicis anteriors (vegeu l'apartat 6.2). 

d) En la sol·licitud de confirmació directa de transaccions i saldos pendents de 
pagament, no hem obtingut la confirmació d'un creditor que representa un saldo 
pendent de pagament comptabilitzat de 431.999 euros. 

 A partir de l'anàlisi de la contestació d'un creditor a la nostra sol·licitud de 
confirmació directa, hem observat que hi havia despeses del capítol 6 realitzades 
en 2003, per import de 109.643 euros, que hom havia imputat al pressupost de 
l'exercici de 2002, i que unes altres per import de 13.821 euros no havien sigut 
comptabilitzades al tancament de l'exercici de 2003 (vegeu l'apartat 7.5). 

e) S'han detectat drets reconeguts en excés durant 2003 per 29.492 euros (vegeu 
l'apartat 8.1). 

f) Els drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors de dubtós cobrament o de 
difícil recaptació reflectits en el romanent de tresoreria, caldria incrementar-los 
en 1.035.980 euros, conformement al criteri establit en les bases d'execució del 
pressupost i d'acord amb l'anàlisi detallada que en fem en l'apartat 10.2. En 
conseqüència, el romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament 
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afectat hauria de ser minorat en 920.398 euros i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals, en 115.582 euros. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió de fons públics que assenyalem a continuació. 

a) El Compte General de l'exercici de 2003 no ha sigut aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament i ja s'hi ha ultrapassat el termini establit en la Llei 39/1988, 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

b) La incidència assenyalada en l'apartat 2.1.c) implica un incompliment 
significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

c) En relació amb la gestió de personal s'han observat diversos incompliments de la 
normativa, que indiquem en l'apartat 7.1. 

d) En el curs de la fiscalització, s'han trobat repetits casos de subministraments, 
obres o serveis rebuts per l'Ajuntament que haurien d'haver sigut objecte 
d'adquisició mitjançant l'oportuna tramitació d'un expedient de contractació, 
d'acord amb el que s'estableix en la LCAP. 

 En la revisió dels dos expedients de contractació adjudicats en 2003, s'han 
observat diverses incidències, que comentem en detall en l'interior de l'informe. 

e) Hom no ha complit diversos aspectes dels establits en les bases d'execució del 
pressupost per a 2003, relacionats amb la concessió de subvencions. Tampoc no 
han justificat en els expedients si s'han complit els principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat en la concessió de les subvencions (vegeu l'apartat 
7.4). 

f) En la gestió dels ingressos, també hem observat diverses incidències 
relacionades amb el compliment de la legalitat, que detallem en l'apartat 8 de 
l'informe. 

g) No hem pogut comprovar que s'hagen destinat al patrimoni municipal del sòl els 
ingressos obtinguts en 2003 en concepte d'aprofitament urbanístic (vegeu 
l'apartat 8.1). 

h) L'aprovació de dues operacions de tresoreria, no l'ha feta el Ple, a pesar que 
excedien el límit establit per a ser aprovades per l'alcalde (vegeu l'apartat 9.1). 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció de l'Ajuntament 

El municipi del Verger es troba a la província d'Alacant, comarca de la Marina Alta, a 
93 quilòmetres de la capital; el seu terme municipal limita amb els Poblets, Dénia, 
Ondara i Benimeli. 

La població és de 4.221 habitants, referida a 31 de desembre de 2003. Quant a l'activitat 
econòmica, podem assenyalar que la major font d'ingressos en prové del sector dels 
serveis i, en menor manera, de la indústria i de l'agricultura. L'extensió total del terme 
municipal és de 8,2 Km2. 

3.2 Òrgans de l'Ajuntament 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són l'alcalde, el tinent d'alcalde, la comissió de 
govern i el Ple. 

Les comissions informatives permanents acordades pel Ple en la sessió de 26 de juliol 
de 2003, són les següents: 

- Urbanisme, 

- Festes, 

- Obres i Serveis, 

- Serveis Socials i Dona, 

- Cultura, 

- Agricultura i Medi Ambient, 

- Hisenda, 

- Esports, 

- Sanitat i Consum, 

- Comerç i Turisme, 

- Cementeri. 

En l'exercici de 2003 no hi havia cap organigrama definit, ni manuals escrits de 
funcions. 

No hi existeixen organismes autònoms, ni empreses públiques dependents de 
l'Ajuntament. 
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4. SISTEMA COMPTABLE, CONTROL INTERN I RENDICIÓ DE 
COMPTES 

4.1 Sistema comptable i control intern 

El sistema de comptabilitat aplicable durant l'exercici de 2003, és l'establit en la 
Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial Simplificat per a les entitats locals 
amb població inferior a 5.000 habitants (ICALS), aprovada per l'ordre de 17 de juliol de 
1990, i es porta per mitjans informàtics. 

La comptabilitat de naturalesa pressupostària està adaptada a l'ordre de 20 de setembre 
de 1989, per mitjà de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats 
locals. 

Els llibres de comptabilitat es porten, per regla general, d'acord amb el que s'estableix 
en la Instrucció de Comptabilitat; han sigut revisats en el curs de la fiscalització 
realitzada i hem observat que els llibres obligatoris no estan degudament enquadernats, 
ni la diligència està datada i signada per l'interventor, a pesar del que s'estableix en la 
regla 45 de la ICALS; aquesta circumstància, cal esmenar-la. 

Com una part dels treballs de fiscalització, hem revisat diferents aspectes dels 
procediments de gestió i control intern. Com a resultat del treball, s'han detectat 
nombroses deficiències de control intern, que assenyalem al llarg de l'informe, i que fan 
dubtar de si la informació comptable té la fiabilitat necessària. Entre altres 
circumstàncies, s'ha observat: 

- Fets econòmics no comptabilitzats, o inadequadament comptabilitzats. 

- Incompliments de la normativa pressupostària i tributària en la gestió de les 
despeses i els ingressos. 

- La protecció dels fons de l'entitat és millorable; tal i com assenyalem en l'apartat 
11.1. 

- No hi ha una segregació de funcions adequada. 

En l'apartat 12 fem una sèrie de recomanacions que tendeixen a millorar deficiències de 
control intern i de procediment observades en el curs de la fiscalització. 

4.2 Rendició de comptes 

La liquidació del pressupost de 2003 va ser aprovada per resolució de l'Alcaldia de 31 
d'agost de 2005, amb posterioritat al termini establit en la LHL. Ha sigut preparada a 
partir dels registres oficials i auxiliars mantinguts per l'Ajuntament en l'exercici citat. El 
Compte General està pendent d'aprovació. 
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Els comptes generals dels exercicis de 2000 i 2001 han sigut aprovats el 29 de setembre 
de 2005. El Compte General de 2002 està pendent d'aprovació; la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2002, la van aprovar el 29 de juliol de 2005. 
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5. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES I 
PRESSUPOST DEFINITIU 

El pressupost de l'exercici, el va aprovar el Ple de l'entitat el 14 d'abril de 2003 i entrà 
en vigor el 23 de juny de 2003, després de publicar-lo en el BOP. 

Una vegada revisat l'expedient d'aprovació del pressupost, podem indicar que els 
annexos de personal i d'inversions no s'ajusten al que s'estableix en l'article 18 del reial 
decret 500/1990. 

Les bases d'execució del pressupost foren aprovades juntament amb el pressupost, i 
regulen les matèries assenyalades en l'article 9.2 del reial decret 500/1990. Les bases 
sisena i setena d'execució del pressupost estableixen els nivells de vinculació jurídica 
dels crèdits: s'hi assenyala, per a la classificació funcional, el "grup de funció" i, pel que 
fa a la classificació econòmica, el "capítol". 

La base setena estableix que, quan es sol·licite autorització per a realitzar una despesa 
que ultrapasse la seua consignació pressupostària, sense superar el nivell de vinculació 
jurídica establit, caldrà sol·licitar a l'òrgan interventor un informe sobre la possibilitat de 
realitzar la dita despesa. A partir de l'anàlisi realitzada, s'observa que no consten les 
dites autoritzacions ni l'emissió dels informes requerits. 

Durant l'exercici fiscalitzat no s'ha tramitat cap expedient de modificació pressupostària; 
raó per la qual el pressupost inicial coincideix amb el pressupost definitiu. 
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6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Liquidació i resultat pressupostari 

La liquidació del pressupost de 2003 ha sigut la següent, en euros: 

 
 

Ingressos 
Previsions 
definitives 

Drets recon.
nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pents. cobr.

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

1 Imposts directes 626.463 669.736 606.009 63.727 106,9% 90,5%

2 Imposts indirectes 264.809 398.510 306.933 91.577 150,5% 77,0%

3 Taxes i d'altres ingressos 2.855.994 999.757 979.703 20.054 35,0% 98,0%

4 Transferències corrents 561.619 529.110 518.913 10.197 94,2% 98,1%

5 Ingressos patrimonials 1.500 243 243 0 16,2% 100,0%

Total  4.310.385 2.597.356 2.411.801 185.555 60,3% 92,9%
     
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
recon. netes

Pagaments
realitzats 

Obligacions
pendents 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

1 Despeses de personal 1.008.398 984.103 891.584 92.519 97,6% 90,6%

2 Desps. béns cor. i servs. 588.528 587.558 342.520 245.038 99,8% 58,3%

3 Despeses financeres 31.268 31.268 31.019 249 100,0% 99,2%

4 Transferències corrents 202.714 195.732 174.614 21.118 96,6% 89,2%

6 Inversions reals 2.421.825 1.041.774 462.506 579.268 43,0% 44,4%

9 Passius financers 57.752 57.752 57.752 0 100,0% 100,0%

Total 4.310.485 2.898.187 1.959.995 938.192 67,2% 67,6%

Quadre 1 
 

El resultat pressupostari de 2003 ha sigut el següent, en euros: 

 
1. Drets reconeguts nets 

2. Obligacions reconegudes netes 

2.597.356 

2.898.186 

3. Resultat pressupostari (1 – 2) (300.830) 

4. Desviacions positives de finançament 126.203 

5. Desviacions negatives de finançament 516.939 

6. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria  

7. Resultat d'operacions comercials  

8. Resultat pressupostari ajustat (3 – 4 + 5 + 6 + 7) 89.906 

Quadre 2 
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L'anàlisi realitzada de les magnituds pressupostàries presenta, com a més destacables, 
les circumstàncies següents: 

a) L'Ajuntament no ha fet un adequat seguiment i control de les despeses amb 
finançament afectat, ni existeix informació fiable per a calcular-les; per tant, no 
podem pronunciar-nos sobre la racionalitat de les desviacions de finançament 
imputables a l'exercici, ni del resultat pressupostari ajustat. 

b) S'han observat nombrosos casos -assenyalats al llarg de l'informe- de despeses 
no comptabilitzades, o imputades a un exercici que no corresponia, i que afecten 
diversos capítols del pressupost de despeses de 2003. 

c) S'han detectat drets reconeguts en excés durant 2003 per 29.492 euros. 

En els apartats següents d'aquest informe, comentem amb major detall aquells aspectes 
de l'execució pressupostària dels distints capítols i de la fiscalització realitzada que s'han 
considerat d'interés. 

6.2 Romament de tresoreria 

L'estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2003, elaborat per l'Ajuntament, 
es resumeix a continuació, en euros. 

 
1  DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A LA FI DE L'EXERCICI  1.443.024 

De pressupost d'ingressos de pressupost corrent 185.555 

De pressupost d'ingressos de pressuposts tancats 1.337.031 

Deutors no pressupostaris 143.331 

MENYS: saldos de dubtós cobrament (222.893) 

2  CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A LA FI DE L'EXERCICI  (160.191)

De pressupost de despeses de pressupost corrent 938.191 

De pressupost de despeses de pressuposts tancats 388.128 

D'altres operacions no pressupostàries 580.564 

Pagaments pendents d'aplicació (2.067.073) 

3  FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A LA FI DE L'EXERCICI  184.968 

4 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (1-2+3)  1.788.182 

5 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 

 833.617 

2.067.073 

6 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (4-5)  (1.112.508)

Quadre 3 
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Considerem oportú destacar les observacions següents: 

a) L'epígraf més significatiu del romanent de tresoreria és el que es denomina 
"Pagaments pendents d'aplicació", per import de 2.067.073 euros. A partir de la 
informació obtinguda en el curs de la fiscalització, es constata que el principal 
component correspon a un expedient de reconeixement extrajudicial de deute, 
per import d'1.484.500 euros, aprovat pel Ple de la corporació el 14 d'abril de 
2003. 

 Segons el citat acord del Ple, "Aquest 'pendent d'aplicació' obeeix, segons la 
fiscalització realitzada per la pròpia Intervenció, a despeses i pagaments 
efectuats al llarg de diferents exercicis i que, bé per falta de mitjans, o per 
descuits, o per qualsevol altra causa, no s'imputen a les seues partides 
corresponents; raó per la qual es projecta en el romanent de tresoreria una 
situació que no s'ajusta a la realitat. La Realitat comptable que es correspon 
amb la Realitat física. 

 Per mitjà d'aquest expedient, es tracta de donar cobertura a aquesta atípica 
situació, tot procedint al reconeixement extrajudicial del deute, en els termes, 
les quanties, els conceptes i períodes que en l'expedient queden reflectits, a 
càrrec del romanent general de tresoreria, per un total d'1.484.499,90 euros, i 
aquest s'assumeix pel mateix import". 

 No ens han facilitat la documentació de suport del citat expedient; per tant, no 
ens hi podem manifestar. 

 Tampoc no hem pogut obtenir el detall de la composició de la resta d'aquest 
epígraf, 582.573 euros. Igual com en el cas anterior, sembla que es tracta de 
pagaments realitzats sense consignació pressupostària. 

 A fi d'eliminar l'efecte sobre el càlcul del romanent de tresoreria total, hem 
inclòs en l'apartat 5 de l'estat aqueix mateix import total de 2.067.073 euros com 
a romanent de tresoreria afectat. 

 D'acord amb la informació disponible, l'import assenyalat té l'origen en els anys 
següents: 

1999              718.539 euros 

2000              608.627 euros 

2001              304.622 euros 

2002              156.697 euros 

2003              278.589 euros 

Total           2.067.074 euros 
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 Les despeses de 2003 corresponen als capítols següents: 

despeses de personal                   116.732 euros 

despeses de funcionament          125.427 euros 

despeses financeres                        4.315 euros 

transferències corrents                 13.497 euros 

inversions reals                            18.618 euros 

Total                                          278.589 euros 

b) En la quantificació dels saldos de dubtós cobrament, s'hauria de tenir en compte 
el que comentem en l'apartat 10.2 d'aquest informe i incrementar els saldos de 
dubtós cobrament en 1.035.980 euros. 

c) Existeixen dubtes sobre l'adequació del càlcul realitzat per a determinar les 
desviacions de finançament, ja que: 

c.1) No s'aporta, dins dels annexos al Compte General, l'estat de despeses 
amb finançament afectat. 

c.2) L'anàlisi dels càlculs efectuats per a determinar les desviacions, s'ha fet a 
partir de l'informe emés pel secretari-interventor en relació amb la 
liquidació del pressupost. Allí es reconeixen diversos errors, pel que fa a 
la imputació comptable, en un dels projectes de despesa amb 
finançament afectat. 

c.3) Segons la informació obtinguda, en el romanent de tresoreria afectat a 
despeses amb finançament afectat es troben registrats 920.398 euros 
corresponents a ingressos per actuacions en el polígon industrial, 
relacionats amb els ingressos de dubtós cobrament assenyalats en 
l'apartat b) anterior, i que -en conseqüència amb el que allí hem dit- 
caldria minorar. 

d) Els ingressos pendents de cobrament i les despeses pendents de pagament 
resulten afectats per diverses incidències comentades en uns altres apartats de 
l'informe. 
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7. EXECUCIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES 

7.1 Despeses de personal 

Les despeses de personal constitueixen el 23,4% del pressupost definitiu total; mentre 
que les obligacions reconegudes representen el 34,0% de les obligacions reconegudes 
totals de 2003. Respecte de l'exercici anterior, les dotacions definitives han augmentat 
en un 22,1%. 

L'execució pressupostària del capítol ha sigut la següent: 

 
  

Concepte 
Crèdits 

definitius 
Obligs. 

recon. netes
Pags. 

realitzats 
Grau 

execució 
Grau 

complim.

100 Retribucions bàsiques i d'altres remun. 16.507 18.250 18.190 110,6% 99,7%

120 Retribucions bàsiques 221.122 197.281 197.281 89,2% 100,0%

121 Retribucions complementàries 291.565 251.780 251.780 86,4% 100,0%

130 Laboral fix 120.629 118.956 118.956 98,6% 100,0%

131 Laboral eventual 87.929 109.898 106.330 125,0% 96,8%

141 D'altre personal 1.515 17.286 15.889 1.141,0% 91,9%

151 Gratificacions 3.306 2.039 2.039 61,7% 100,0%

160 Quotes socials 259.039 241.683 155.917 93,3% 64,5%

162 Desps. socials de funcionaris i p.n.l. 5.786 26.573 24.845 459,3% 93,5%

163 Desps. socials de personal laboral 1.000 357 357 35,7% 100,0%

Total capítol 1 1.008.398 984.103 891.584 97,6% 90,6%

Quadre 4 

 

Pel cap baix, no s'han imputat al pressupost 112.640 euros corresponents, 
majoritàriament, a pagaments de les nòmines d'octubre a desembre de 2003. 

D'altra banda, les obligacions reconegudes inclouen 46.875 euros corresponents a les 
nòmines de desembre de 2002. 

Com a annex al pressupost de 2003, es va aprovar la plantilla de personal per al dit 
exercici. Aquest annex no conté una adequada valoració econòmica dels llocs que 
conformen la plantilla aprovada, a pesar del que s'estableix en l'article 18 del reial decret 
500/1990. 

L'evolució de la plantilla, segons que consta en els pressuposts dels exercicis de 2002 i 
2003 aprovats per l'Ajuntament, es mostra en el quadre següent. 
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Tipus de personal Grup 2003 2002 Variació 

Funcionaris B 3 3   0 

 C 12 10 +2 

 D 5 5   0 

Laborals fixos  13 13   0 

Laborals temporals  9 6 +3 

Total  42 37 +5 

Quadre 5 

 

Les altes totals en 2003 han sigut de vint-i-una persones, de les quals una correspon a 
personal funcionari i la resta, a personal laboral eventual; d'aquests últims, a 31 de 
desembre de 2003 en romanien dotze. Es recomana que la plantilla de personal annexa 
als pressuposts considere la totalitat del personal que hom vaja a contractar, per tal de 
fer un adequat pressupost del capítol 1 de despeses. 

Hem observat que una part de les altes s'ha fet sense consignació pressupostària, de 
manera que la despesa real ha excedit el pressupost disponible. 

No hi ha cap relació de llocs de treball actualitzada, malgrat el que s'estableix en l'article 
90.2 de la Llei 7/1985. 

Per comprovar l'adequada comptabilitat de les despeses de personal, hem seleccionat la 
nòmina de març i hi hem observat que la documentació justificativa no està degudament 
autoritzada ni intervinguda. 

A fi de verificar la correcta aplicació dels distints conceptes pels quals hom retribueix el 
personal al servei de l'entitat, hem seleccionat una mostra de cinc expedients de 
personal; s'hi ha observat el següent: 

a) Com que l'Ajuntament no compta amb cap relació de llocs de treball 
actualitzada i, per tant, no estan identificats alguns dels llocs, no hem pogut 
comprovar, en alguna de les nòmines, si és correcte el pagament d'una part de 
les retribucions derivades de les seues situacions administratives. 

b) Els expedients de personal resulten incomplets: no inclouen -entre altres 
aspectes- el número del lloc que es cobreix, ni les seues característiques, ni còpia 
del DNI, ni la titulació de cada un, ni -per regla general- el reconeixement de 
triennis, ni la declaració familiar a l'efecte de determinar la correcta retenció per 
IRPF. 

c) S'ha advertit un error en la classificació del personal que figura en el resum de 
nòmines aportat, ja que un dels expedients revisats consta com a treballador 
laboral temporal, malgrat que la contractació és de caràcter indefinit. 
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La despesa comptabilitzada per la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador, inclou 15.347 
euros de recàrrec per ingrés fora de termini, i hi ha pendents de comptabilitzar al 
tancament de l'exercici 4.092 euros pel mateix motiu. 

7.2 Despeses en béns corrents i serveis 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de l'execució de les despeses d'aquest 
capítol, detallades per conceptes, així com el grau de compliment assolit. 

 
 

Conceptes 
Obligs. 

recon. netes 
Pags. 

realitzats 
Grau 

complim. 

202 Arrendaments. Edificis i d'altres construccions 6.997 6.991 99,9%

210 RMC. Infraestructura i béns naturals 34.825 27.236 78,2%

212 RMC. Edifici i d'altres construccions 57.968 36.072 62,2%

213 RMC. Maquinària, instal·lacions i utillatge 7.565 1.740 23,0%

214 RMC. Material de transport 6.516 2.383 36,6%

220 Material d'oficina 48.897 20.249 41,4%

221 Subministraments 100.352 71.321 71,1%

222 Comunicacions 20.877 19.468 93,3%

226 Despeses diverses 42.610 22.776 53,5%

227 Treballs realitzats per altres empreses 241.670 118.286 48,9%

 D'altres 19.281 15.998 83,0%

Total capítol 2 587.558 342.520 58,3%

RMC: Reparació, manteniment i conservació. 

Quadre 6 

 

Hem seleccionat una mostra de quinze documents comptables, l'import dels quals és de 
81.856 euros, cosa que representa el 13,9% del total d'obligacions reconegudes del 
capítol. La revisió de la documentació de suport efectuada, ha posat de manifest el 
següent: 

a) Solament s'ha tramitat un expedient de contractació conformement al que 
s'estableix en la LCAP, per al contracte de recollida de residus urbans. En la 
resta de casos, no es justifica adequadament la necessitat de la despesa que 
s'havia de fer, o les ordres de compra degudament autoritzades. 

b) En tots els documents revisats, l'autorització i el compromís de la despesa, així 
com la seua fiscalització, són posteriors a la prestació del servei o 
subministrament. En quatre casos el pagament es produeix amb anterioritat a 
l'autorització de la despesa. 
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c) Dos documents comptables, per import de 13.954 euros, estan inadequadament 
imputats, ja que corresponen al capítol 6, "Inversions reals". 

d) En les factures no consta que hagen sigut revisades, tant pel que fa a la seua 
correcció formal i aritmètica, com a la conformitat amb el bé o servei rebut. 

Quant als procediments de control intern, hem observat que en 2003 hi havia una 
escassa segregació de funcions, ja que la mateixa persona realitzava les compres, les 
comprovava i les comptabilitzava. En els exercicis posteriors ha augmentat la plantilla 
del servei de comptabilitat-intervenció i s'ha solucionat el dit problema. 

Hem revisat l'expedient de contractació adjudicat en 2003, relatiu a la concessió per a la 
gestió indirecta del servei de recollida de residus urbans sòlids, per un import 
d'1.827.751 euros. Podem ressaltar les incidències següents: 

a) En l'expedient revisat no consta la seua aprovació, amb els requisits establits en 
l'article 69 de la LCAP, ni l'informe jurídic sobre el PCAP. 

b) Els criteris establits en el PCAP per a valorar les ofertes presentades, inclouen, 
de forma inadequada, requisits per a valorar la capacitat i solvència de les 
empreses. En relació amb el criteri del preu, la fórmula establida implica valorar 
amb més punts les ofertes de major import. 

c) El termini per a la presentació d'ofertes incompleix el termini mínim establit en 
l'article 78.2 de la LCAP. 

d) La facturació de l'adjudicatari es fa per períodes mensuals, en comptes de 
trimestrals, contràriament al que s'estableix en el PCAP. 

7.3 Despeses financeres i passius financers 

No hi hem observat incidències destacables. 

7.4 Transferències corrents 

El quadre següent mostra, en euros, un detall de l'execució del pressupost del capítol 4, 
"Transferències corrents", durant 2003. 

 
 

Conceptes 
Crèdits 

definitius 
Obligs. 

recon. netes
Pags. 

realitzats 
Grau 

execució 
Grau 

complim.

463 A mancomunitats 26.464 19.996 18.178 75,6% 90,9%

480 Atencions benèfiques i assistencials 5.625 5.177 4.867 92,0% 94,0%

489 D'altres transferències 170.625 170.559 151.569 100,0% 88,9%

Total capítol 4 202.714 195.732 174.614 96,6% 89,2%

Quadre 7 
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A l'objecte d'analitzar el procediment de concessió de subvencions, hem seleccionat una 
mostra de vuit expedients de subvencions concedides en l'exercici, que representen el 
69% del total de les obligacions reconegudes del capítol 4. La revisió efectuada ha posat 
de manifest que: 

a) Dos dels expedients, per un import conjunt de 65.308 euros, tenen per objecte 
l'execució de la programació de les festes de 2003, mitjançant espectacles i 
pirotècnia; per tant, calia haver-los imputat al capítol 2 i tramitar, a aqueix 
efecte, el corresponent expedient de contractació. 

b) La concessió de subvencions es regula en les bases d'execució del pressupost. 
Hem observat que no s'hi ha complit el que s'estableix en les dites bases, pel que 
fa als aspectes següents: 

b.1) El deure del beneficiari d'acreditar, abans de percebre la subvenció, que 
està al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament. 

b.2) En els expedients no consta ni la sol·licitud, ni la valoració per a la 
concessió, i no s'hi deixa evidència que hom haja complit els principis de 
publicitat, objectivitat i concurrència. 

b.3) En dos expedients no consta la documentació justificativa de la despesa 
realitzada, malgrat el que s'estableix en la base 29ª d'execució del 
pressupost. 

b.4) En quatre expedients no figura la resolució de l'òrgan competent per a fer 
la concessió, i en dos no se n'inclou l'autorització i intervenció de la 
despesa. 

b.5) En la pràctica totalitat dels expedients analitzats, l'ordre de transferència 
per al pagament és anterior a l'autorització, el compromís i el 
reconeixement de l'obligació. 

b.6) Les factures no figuren degudament conformades pel que fa a la 
prestació i el preu. 

7.5 Inversions reals 

El quadre següent mostra en detall l'execució d'aquest capítol. 
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Concepte / Subconcepte pressupostari 
Crèits 

definitius 
Obligs. 

recon. netes
Pags. 

realitzats 
Grau 

execució 
Grau 

complim.

61130  Terrenys zona recreativa 30.050 0 0 0,0% 0,0%

61132  Projecte urbanització UE-2 60.000 59.300 59.300 98,8% 100,0%

61138  Plaça de l'Ajuntament 523.275 418.959 329.779 80,1% 78,7%

Subtotal funcional "Habitatge i urbanisme" 613.325 478.259 389.079 78,0% 81,4%

61133  Projecte centre cultural municipal 60.000 29.928 0 49,9% 0,0%

61135  Torre medieval fase IV 30.000 21.278 21.278 70,9% 100,0%

Subtotal funcional "Cultura" 90.000 51.206 21.278 56,9% 41,6%

61102  Urbanització 2ª fase polígon industrial 1.202.015 459.665 870 38,2% 0,2%

61131  Urbanització 3ª fase polígon industrial 360.607 0 0 0,0% 0,0%

61134  Obeetura vial c/ Veneçuela 33.000 33.860 33.860 102,6% 100,0%

61136  Renovació xarxa aigua Av. Constitució 75.570 0 0 0,0% 0,0%

61137  Camí Vell Portelles 29.468 0 0 0,0% 0,0%

Subtotal funcional "Infraestr. bàsiques i transports" 1.700.660 493.525 34.730 29,0% 7,0%

611 Inversió de reposició 2.403.985 1.022.990 445.087 42,6% 43,5%

625 Mobiliari i estris 6.010 4.787 3.422 79,7% 71,5%

627 Projectes complexos 0 2.092 2.092 -- 100,0%

634 Projectes complexos 11.730 11.905 11.905 101,5% 100,0%

Total capítol 6  2.421.725 1.041.774 462.506 43,0% 44,4%

Quadre 8 

 

Hem analitzat una mostra de deu documents comptables, l'import acumulat dels quals és 
de 665.748 euros, que representen el 63,9% del total d'obligacions reconegudes del 
capítol. A partir de la revisió efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents: 

a) Solament en tres casos consta la tramitació del corresponent expedient de 
contractació. 

b) L'únic contracte adjudicat per concurs, per import de 399.950 euros, ha sigut 
l'obra de la plaça de l'Ajuntament. A partir de la revisió d'aquest expedient, s'ha 
observat que no hi constava la documentació següent: 

- Informe de l'oficina de supervisió de projectes, segons el que es 
requereix en l'article 128 de la LCAP. 

- Informe jurídic, en relació amb el PCAP. 

- Proposta d'adjudicació presentada per la mesa de contractació. 

- Acta de replantejament previ. 
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c) L'autorització i el compromís de la despesa, i la fiscalització corresponent, es fan 
amb posterioritat a la realització de l'obra, el subministrament o el servei. 

d) Llevat de les certificacions de l'obra de la plaça de l'Ajuntament i del polígon 
industrial, no consta l'adequada recepció i conformitat de la prestació rebuda feta 
pel funcionari o personal competent; tampoc no s'ha deixat constatació en les 
factures analitzades de la seua revisió formal i aritmètica. 

e) Hi ha un document comptable, per import de 21.278 euros, que correspon a una 
inversió de l'exercici de 2002. 

Com a resultat de la sol·licitud de confirmació directa efectuada als proveïdors i 
creditors, s'ha observat l'existència de pagaments realitzats en 2003, per import de 
13.821 euros, no comptabilitzats al tancament de l'exercici, i de 109.643 euros que hom 
havia imputat al pressupost de forma incorrecta en 2002. 

A la data de finalització del treball de camp, un creditor, el saldo del qual ascendia a 
431.999 euros, no havia contestat a la sol·licitud de confirmació. El dit import 
coincideix amb la certificació d'obra emesa en novembre de 2003 corresponent a la 
urbanització del polígon industrial. 
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8. EXECUCIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

8.1 Ingressos tributaris i d'altres ingressos 

L'execució pressupostària detallada dels capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos, es pot 
veure en el quadre següent en euros. 

 
 

Concepte / Subconceptes 
Previsions
definitives 

Drets recon. 
nets 

Recaptació
neta 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

11200 IBI - Rústica 9.616 9.513 8.913 98,9% 93,7%

11201 IBI - Urbana 380.643 408.978 384.702 107,4% 94,1%

11300 IVTM 144.644 153.495 145.094 106,1% 94,5%

11400 IIVTNU 22.444 48.860 20.437 217,7% 41,8%

13000 IAE 69.116 48.889 46.863 70,7% 95,9%

Capítol 1 "Imposts directes" 626.463 669.736 606.009 106,9% 90,5%

28200 ICIO 264.809 398.510 306.933 150,5% 77,0%

Capítol 2 "Imposts indirectes" 264.809 398.510 306.933 150,5% 77,0%

310 Cementeris i d'altres 65.933 13.117 13.117 19,9% 100,0%

312 Sobre propietat immobiliària i d'altres 299.604 311.446 297.100 104,0% 95,4%

341 Guarderia 52.268 42.999 42.999 82,3% 100,0%

351 Ocupació via pública i d'altres 64.035 34.014 33.147 53,1% 97,5%

352 Guals 12.818 8.330 8.186 65,0% 98,3%

396 Quotes d'urbanització 1.622.623 4.117 4.117 0,3% 100,0%

397 Aprofitament urbanístic 693.588 545.162 545.162 78,6% 100,0%

D'altres 45.125 40.572 35.874 89,9% 88,4%

Capítol 3 "Taxes i d'altres ingressos" 2.855.994 999.757 979.703 35,0% 98,0%

Quadre 9 

 

Destaca el baix grau d'execució del capítol 3, "Taxes i d'altres ingressos", d'un 35%, a 
causa principalment de no haver realitzat les actuacions urbanístiques previstes 
inicialment. 

Els conceptes 351, "Ocupació de la via pública i d'altres", i 352, "Entrades de vehicles i 
passos permanents", es recullen en articles relatius a preus públics; quan la seua 
naturalesa és la de taxa i, per tant, caldria reclassificar-los en l'article 32. 
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Una vegada verificades les distintes fases de l'execució pressupostària, hem comprovat 
que, per a alguns ingressos de contret previ i ingrés directe, no sempre es comptabilitza 
el dret quan s'aprova la liquidació, sinó quan es cobra; cosa que incompleix la base 36ª 
d'execució del pressupost. 

En alguns imposts (IIVTNU i ICIO), la gestió, la realitza el mateix òrgan que efectua la 
recaptació; raó per la qual seria recomanable una adequada segregació de competències. 

En l'ICIO no es fan les oportunes comprovacions administratives del cost real efectiu, 
una vegada finalitzades les obres; tal i com s'estableix en l'article 104 de la LHL. 

En 2003 l'Ajuntament té delegada en la Diputació d'Alacant, per mitjà del seu 
organisme autònom SUMA Gestió Tributària, les actuacions següents: 

- Gestió tributària integral, la recaptació inclusivament, de l'impost sobre béns 
immobles, impost d'activitats econòmiques i impost de vehicles de tracció 
mecànica. 

- Recaptació de la taxa per recollida de residus sòlids urbans, per entrada de 
vehicles i passos permanents i per multes. 

- Recaptació en període executiu de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, contribucions especials, aigua potable i quotes 
d'urbanització 

- Per a la resta de tributs que gestiona l'Ajuntament mateix, no consta que hom 
haja delegat en 2003 la recaptació en període executiu. 

De l'anàlisi de la gestió de recaptació, se n'ha de destacar que els imports la gestió i 
recaptació dels quals està delegada en SUMA han sigut donats per vàlids. De tota 
manera, es recomana realitzar les actuacions de comprovació necessàries en els 
expedients de baixes de drets comunicats per SUMA. 

A partir de la revisió efectuada, no s'han detectat diferències entre les relacions de drets 
pendents de cobrament segons el compte de gestió de 2003 retut per SUMA Gestió 
Tributària, i la comptabilitat de l'Ajuntament, ja que s'han comptabilitzat totes les baixes 
de drets comunicades. 

Quant als ingressos recaptats en voluntària per l'Ajuntament, hem verificat que hi 
existeix un elevat import de pendent de cobrament. 

Una vegada analitzats els drets pendents de cobrament d'aquests tres capítols, que pugen 
a 175.356 euros, escau efectuar les observacions següents: 

a) Dels drets pendents de cobrament per IIVTNU, que pugen a 28.423 euros, 
solament se n'han acreditats 5.291 euros; de manera que cal anul·lar liquidacions 
per import de 23.132 euros. El pendent de cobrament de l'ICIO està sobrevalorat 
en 6.360 euros que corresponen a una duplicitat en la comptabilitat. 
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b) En relació amb els tributs recaptats per l'Ajuntament en via executiva, no s'han 
iniciat les actuacions pertinents per a cobrar-los. 

Formant part de la revisió de l'àrea dels ingressos tributaris, hem analitzat el 
compliment de la legalitat aplicable i s'han obtingut les conclusions següents: 

- L'Ajuntament disposa d'ordenances fiscals i locals que regulen els seus tributs i 
preus públics; però no existeix cap ordenança general de gestió, recaptació i 
inspecció. 

- No consta, o no ens han facilitat, la documentació següent: 

· Per als conceptes que gestiona directament l'Ajuntament, ni el compte de 
recaptació ni els informes dels tresorer i l'interventor. 

· L'acord d'aprovació del compte de gestió retut per SUMA. 

· L'aprovació per part de la corporació dels padrons de les exaccions municipals 
per recollida de residus sòlids i d'entrada de vehicles, establits en la base 36ª 
d'execució del pressupost. 

· La publicació de l'acord de modificació aplicable al 2003 de l'ordenança fiscal 
que regula la taxa per piscina municipal, en aplicació de l'article 17.4 de la LHL. 

· La publicació de l'acord de modificació aplicable a 2003 de l'ordenança local 
que regula el preu públic per prestació del servei de guarderia. 

- Els tipus de gravamen aplicats en 2003 per l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, no s'ajustaren al que s'estableix en 
l'ordenança fiscal corresponent. 

Els ingressos per aprofitament urbanístic corresponen als obtinguts per la realització 
d'una PAI del sector D-III (Boticari) durant l'exercici, per mitjà de gestió indirecta, que 
s'eleven a 545.162 euros (el 21% del total dels drets reconeguts en 2003). En la revisió 
de la documentació d'aquest expedient aportada per l'Ajuntament, s'ha observat el 
següent: 

a) L'import obtingut de l'aprofitament urbanístic ha sigut afectat a la realització 
durant 2003 de l'obra d'urbanització de la plaça de l'Ajuntament. A criteri 
d'aquesta Sindicatura, l'ingrés obtingut, calia haver-lo destinat i afectat a 
incrementar i mantenir el patrimoni municipal de sòl. No consta cap acord del 
Ple en relació amb la dita afectació. 

b) Atesa la importància de l'ingrés obtingut en aquest expedient, s'haurien d'haver 
fet els informes motivats, tant els tècnics, com de la Intervenció de l'Ajuntament, 
sobre l'adequada valoració de l'import que havia d'aportat l'urbanitzador establit 
en el projecte de reparcel·lació. 
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c) En l'expedient revisat no consta el que s'estableix en l'article 70.C) i E) de la 
LRAU, Llei 6/1994: 

c.1) En el PAI inicial presentat per l'urbanitzador, caldria indicar que 
l'aprofitament urbanístic es farà efectiu en metàl·lic. 

c.2) Com que l'aprofitament urbanístic es farà en metàl·lic, s'hauria d'imposar 
a l'adjudicatari que destine el terreny que correspon al dit aprofitament a 
habitatges de protecció social. 

c.3) Els requeriments recíprocs per a determinar si correspon cobrar o pagar 
la indemnització substitutòria. 

8.2 Transferències corrents 

L'execució pressupostària del capítol 4 del pressupost d'ingressos es pot veure en el 
quadre següent, expressat en euros. 

 
 

Conceptes 
Previsions 
definitives 

Drets. 
recon. nets

Recaptació
neta  

Grau 
execució 

Grau 
complim.

420 De l'Estat 462.642 522.232 518.563 112,9% 99,3%

455 De comunitats autònomes 9.490 5.928 0 62,5% 0,0%

462 D'altres transferències 89.488 600 0 0,7% 0,0%

480 D'institucions ssense fins de lucre 0 350 350 100,0% 100,0%

Total capítol 4 561.620 529.110 518.913 94,2% 98,1%

Quadre 10 

 

Una de les principals fonts de finançament de l'Ajuntament, la constitueixen els 
ingressos procedents de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat. Els drets 
reconeguts i els ingressos líquids per aquest concepte s'eleven a 487.408 euros; el detall 
n'és el següent: 

 
Liquidació definitiva de 2002 44.327

Lliuraments a compte de 2003 443.081

Total 487.408

Quadre 11 

 

La liquidació definitiva de l'exercici de 2003 per aquest concepte, va ser rebuda en 
2004, per un import de 70.296 euros. 
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9. ANÀLISI DE L'ENDEUTAMENT 

9.1 Situació de l'endeutament 

La situació de l'endeutament a 31 de desembre de 2003 es pot veure en el quadre 
següent, preparat a partir de la informació i documentació facilitada per l'Ajuntament, 
on es mostren les dades més rellevants de les operacions de crèdit vives a la dita data, en 
euros: 

 
 
 

Entitat 

 
Any de 

concessió 

 
Any de 

venciment

 
Tipus 

d'interés 

 
Nominal 
concedit 

Capital 
pendent 
31-12-03 

Diputació Alacant 1995 2004 4,0% 30.051 3.562

Diputació Alacant 1998 2005 0,0% 14.274 2.855

Diputació Alacant 1996 2005 0,0% 15.025 3.005

Diputació Alacant 1998 2007 3,0% 40.118 17.481

Diputació Alacant 1998 2007 3,0% 15.025 6.547

Diputació Alacant 1998 2007 3,0% 14.999 6.535

Caixa Rural Provincial 1997 2009 4,9% 202.203 130.497

Caixa Rural Provincial 1997 2009 4,9% 156.864 101.236

Total préstecs a llarg termini 271.718

BBVA 2003 2004 Euribor 3M+0,5% 48.081 48.552

CAM 2003 2004 Euribor 3M+0,2% 96.162 94.101

Caixa Rural Provincial 2003 2004 3,9% 180.303 133.331

Total operacions de tresoreria 275.984

Quadre 12 

 

Les operacions de tresoreria corresponen a pòlisses de crèdit, que van renovant-se tots 
els anys. 

Després de revisar la tramitació de les tres operacions de tresoreria concertades en 2003, 
hem observat que en una operació la resolució de l'Alcaldia feta per concertar-la no 
estava signada. Les operacions concertades amb les entitats Caixa Rural Provincial i 
BBVA, han sigut aprovades per l'alcalde de l'Ajuntament; quan la competència en 
correspon al Ple, segons l'article 53 de la Llei d'Hisendes Locals. 

9.2 Estalvi net i capital viu 

L'article 54 de la LHL, segons la redacció que hi dóna la Llei 50/1998, defineix els 
conceptes "estalvi net" de les entitats locals i "capital viu" de les operacions de crèdit 
vigents a curt i llarg termini, i estableix que no es podran concertar noves operacions de 
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crèdit a llarg termini sense l'autorització prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda quan 
el primer siga negatiu i el segon ultrapasse el 110% dels ingressos corrents liquidats 
l'any anterior. 

Calculada la situació dels dits índexs al tancament de l'exercici examinat, sobre la base 
de la informació revisada, resulta: 

 

 
Segons 
l'entitat 

Segons 
Sindicatura 

Drets reconeguts (caps. 1 a 5) (1) 2.597.356 2.597.356 

(-)Contribucions especials i d'altres no ordinaris (2) (589.851) (589.851)

Drets reconeguts per operacions corrents (3)=(1)-(2) 2.007.505 2.007.505 

Obligacions reconegudes (caps. 1, 2 i 4) (4) 1.767.393 2.015.841 

Anualitat teòrica de préstecs a llarg termini (5) 49.925 56.500 

Estalvi net (3)-(4)-(5) 190.187 (64.836)

Quadre 13 

 
Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d'ingressos) (1) 2.597.356 

Contribucions especials i d'altres no ordinaris (2) (589.851)

Capital viu de les operacions de crèdit a curt termini vigents (3) 275.984 

Capital viu de les operaciones de crèdit a llarg termini vigents (4) 271.718 

Capital viu de les operacions de crèdit vigents a 31-12-03  (5)=(3)+(4) 547.704 

Índex de volum de capital viu (5)x100/(1)-(2) 27,3%

Quadre 14 

 

Les diferències en el càlcul de l'estalvi net es produeixen en les obligacions reconegudes 
i a conseqüència de despeses corrents realitzades en l'exercici de 2003 i no 
comptabilitzades en el pressupost corrent, segons que hem observat en el curs de la 
fiscalització. 

9.3 Càrrega financera i índex d'endeutament 

S'entén per càrrega financera la suma de les quantitats destinades en cada exercici al 
pagament de les anualitats d'amortització, dels interessos i de les comissions 
corresponents a les operacions de crèdit formalitzades o avalades; amb l'excepció de les 
operacions de tresoreria. 

El coeficient d'endeutament és la relació entre la càrrega financera de l'exercici i els 
drets liquidats per operacions corrents en la liquidació del pressupost. 
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A continuació es mostra la càrrega financera i l'índex d'endeutament, calculats tal i com 
hem indicat en els paràgrafs anteriors. 

 
Despeses financeres (obligacions reconegudes en el capítol 3 de despeses) (1) 31.268 

Quotes d'amortització de préstecs (total obligs. recon. en cap. 9 de despeses) (2) 57.752 

Càrrega financera global (3)=(1)+(2) 89.020 

Càrrega per despeses financeres alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en el capítol 3 i inclosos en (1)) (4) 21.513 

Càrrega per despeses d'amortització alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg 
termini (reconegudes en el capítol 9 i inclosos en (2)) (5) 0 

Avals concedits (6) 0 

Càrrega financera a mitjà i llarg termini de 2003 (7)=(3)–(4)–(5)+(6) 67.507 

Recursos liquidats per operacions corrents en 2003 

Suma dels drets reconeguts en els capítols 1 a 5 d'ingressos de 2003 (8) 2.597.356 

Índex d'endeutament de 2003 (7)x100/(8) 2,6% 

Quadre 15 

 

Considerem que l'índex d'endeutament és raonable. 
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10. PRESSUPOSTS TANCATS 

Aquesta Sindicatura va sol·licitar la relació autoritzada pel secretari-interventor que ha 
de constar com a justificant dels estats anuals, en relació amb les rectificacions i 
anul·lacions de drets i obligacions de pressuposts tancats (regla 229 de la ICALS); però 
l'Ajuntament no l'ha aportada. 

En els apartats següents s'analitzen les dades que es troben en l'estat demostratiu dels 
drets per a cobrar i de les obligacions per a pagar procedents de pressuposts tancats. 

10.1 Obligacions pendents de pagament 

L'evolució de les obligacions reconegudes pendents de pagament, per exercicis, és la 
següent, en euros. 

 
 

Exercici 
d'origen 

 
Saldo inicial 
a 01-01-03 

 
 

Rectificacions 

 
 

Pagaments 

Obligacions 
pendents 

a 31-12-03 

1991 11.585 (5.575) 0 6.010 

1992 956 (956) 0 0 

1993 888 (888) 0 0 

1994 17.875 (17.875) 0 0 

1995 7.743 (7.743) 0 0 

1996 30.281 (30.281) 0 0 

1997 2.833 (2.833) 0 0 

1998 32.789 (29.789) 0 3.000 

1999 7.108 (7.108) 0 0 

2000 874 0 0 874 

2001 17.626 0 9.407 8.219 

2002 798.914 0 428.890 370.024 

Total 929.472 (103.048) 438.297 388.127 

Quadre 16 

 

Els saldos a 1 de gener de 2003 coincideixen amb els que resulten dels estats de la 
liquidació de 2002; de manera que la incorporació ha sigut correcta. 

Durant l'exercici de 2003 s'ha aprovat un expedient per cancel·lar i regular obligacions 
d'exercicis tancats, per prescripció i d'altres causes, per import de 103.048 euros. 
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Una vegada verificats els saldos pendents a 31 de desembre de 2003, el saldo més 
important en correspon a un sol creditor, per import de 316.061 euros. Després 
d'analitzar aquest creditor, hem observat que es van reconéixer obligacions en l'exercici 
de 2002 per obres realitzades en 2003, per 109.643 euros. 

10.2 Drets pendents de cobrament 

El detall dels drets pendents de cobrament procedents d'exercicis tancats i la seua 
evolució durant 2003, són els següents: 

 
 

Exercici 
d'origen 

Pendent de 
recaptar a 
01-01-03 

 
Rectificacions 
i anul·lacions

Drets 
cobrats 
en 2003 

Pendent de 
recaptar a 
31-12-03 

1992 1.258 0 1.258 0 

1993 4.287 (1.082) 3.204 0 

1994 2.444 (277) 2.167 0 

1995 2.866 (1.377) 1.489 0 

1996 17.796 (1.230) 3.247 13.319 

1997 6.803 (3.425) 3.378 0 

1998 226.407 (3.761) 13.072 209.574 

1999 11.686 23.667 8.036 27.317 

2000 1.023.082 3.972 18.391 1.008.663 

2001 62.839 (3.888) 39.824 19.127 

2002 346.375 (9.813) 277.530 59.031 

Total 1.705.843 2.786 371.596 1.337.031 

Quadre 17 

 

Hem contrastat el saldo inicial (a 1 de gener de 2003) de l'estat d'ingressos de 
pressuposts tancats, amb la liquidació del pressupost de 2002, i ambdues informacions 
coincideixen. 

El detall dels drets reconeguts d'exercicis anteriors pendents de cobrament, classificats 
per capítols d'ingressos i per anys d'origen, és el següent: 
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Capítols 1996 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

1 Imposts directes 0 0 24.433 8.975 16.519 15.288 65.216

2 Imposts indirectes 0 0 0 13.554 1.166 0 14.720

3 Taxes i d'altres ingressos 0 0 2.884 986.135 1.364 37.266 1.027.649

4 Transferències corrents 0 4.239 0 0 79 6.476 10.794

6 Alienació inversions reals 13.319 174.183 0 0 0 0 187.502

7 Transferències de capital 0 31.152 0 0 0 0 31.152

Total 13.319 209.574 27.317 1.008.663 19.127 59.031 1.337.033

Quadre 18 

 

L'article 103 del reial decret 500/1990 estableix que la quantia d'aquests drets de difícil 
recaptació es podrà realitzar de forma individualitzada o fixant un percentatge a tant 
alçat, i assenyala que per a determinar-la s'ha de tenir en compte l'antiguitat del deute, el 
seu import, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació en voluntària i en 
executiva i la resta de criteris que, de forma ponderada, establisca l'entitat local. 

D'acord amb el que hem indicat anteriorment, l'Ajuntament ha considerat, en les bases 
d'execució del pressupost, que els saldos amb una antiguitat superior a 36 mesos seran 
considerats de difícil recaptació. No obstant això, per calcular el romanent de tresoreria, 
solament ha considerat de difícil recaptació 222.893 euros que corresponen a saldos de 
1998 i anteriors, i ha exclòs els saldos de 1999, per import de 27.317 euros, i de 2000, 
per import d'1.008.663 euros. 

En relació amb els drets derivats d'actuacions urbanístiques (quotes d'urbanització i 
aprofitament urbanístic), que pugen a 980.500 euros de l'exercici de 2000, se n'ha fet 
una anàlisi per tal de verificar-ne la racionalitat. De l'anàlisi realitzada, es pot deduir que 
no solament existeixen dubtes raonables sobre la cobrabilitat, sinó també sobre si era 
adequat haver-los comptabilitzats com a drets; raó per la qual l'Ajuntament hauria de 
regularitzar-los, a fi de donar de baixa aquells que no corresponguen efectivament a 
drets per a cobrar. 
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11. ESTAT DE TRESORERIA I OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

11.1 Estat de tresoreria 

Les existències de tresoreria a 31 de desembre de 2003, 184.967 euros, corresponen a 
dipòsits en nou comptes bancaris. 

La major part dels cobraments i pagaments es fan a través d'entitats bancàries; els 
cobraments i pagaments fets per mitjà de la caixa de l'Ajuntament són molt poc 
freqüents. La regulació de la tresoreria en les bases d'execució és molt escassa, en 
especial la que fa referència a les distintes formes en què es materialitzen els 
cobraments i pagaments, i a més caldria haver-hi establit una limitació quantitativa de la 
caixa. 

Durant l'exercici de 2003 s'han utilitzat, com a forma habitual de pagament, els xecs. 
Recomanem d'usar com a forma de pagament la transferència bancària, per a un major 
control sobre la tresoreria de l'entitat. 

D'altra banda, de l'anàlisi del compte de caixa es dedueix que aquesta ha sigut utilitzada 
per a compensar cobraments i pagaments sense eixida material de fons; en aquests casos 
cal usar els comptes establits a aqueix efecte en la ICALS. 

No consta que, durant l'exercici fiscalitzat, s'hagen fet arqueigs de forma periòdica i 
deixant-ne constatació. Al seu torn, l'arqueig al tancament de l'exercici no està signat 
per l'ordenador de pagaments (l'alcalde), ni pel responsable de la gestió financera (el 
tresorer), ni per l'òrgan de control intern (l'interventor). 

Considerem excessiu el nombre de comptes bancaris, alguns amb escàs moviment. 
D'altra banda, i a fi de millorar el control, caldria obrir comptes restringits de recaptació 
i usar comptes independents per a realitzar els pagaments. 

Hem obtingut confirmació directa de totes les entitats financeres amb què treballa 
l'Ajuntament. No s'han observat diferències entre la informació aportada per aquestes 
entitats i la comptabilitat de l'Ajuntament. 

11.2 Operacions no pressupostàries 

La situació dels saldos deutors pendents a 31 de desembre de 2003 dels comptes 
recollits en l'estat de situació i moviments de les operacions no pressupostàries, és la 
següent, en euros: 
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Compensació polígon 115.928 

Avançaments i préstecs concedits 16.930 

Hisenda pública deutora per IVA per a compensar 7.497 

Pagaments duplicats o excessius 2.967 

Deutors per IVA 1.307 

Total deutors 144.629 

Quadre 19 

 

Una vegada analitzats aquests saldos, fem les observacions següents: 

a) Els saldos per "Compensació polígon" inclouen imports comptabilitzats derivats 
de la urbanització del polígon industrial que està executant l'Ajuntament des de 
l'exercici de 1995. Vam sol·licitar informació sobre aquests saldos pendents de 
cobrament, però no hem obtingut informació que permeta traure conclusions 
sobre la seua racionalitat; per aquesta raó, cal analitzar-los i -si és el cas- 
regularitzar-los. 

b) L'import d'IVA per a compensar correspon a un crèdit a favor de l'Ajuntament 
enfront de la Hisenda pública, com a resultat de les declaracions de l'IVA dels 
exercicis de 1999 i 2000. Des de l'exercici de 2000, l'Ajuntament no ha realitzat 
declaracions de IVA, raó per la qual caldria -si escau- demanar la devolució 
d'aqueixes quantitats o -si no pertoca la devolució- regularitzar-les. 

c) El saldo de deutors per IVA es deu a una inadequada imputació comptable, que 
cal regularitzar. 

La composició dels creditors no pressupostaris és: 

 
Operacions de tresoreria 275.984 

Ens públics creditors per recaptació 155.820 

Retencions IRPF 65.196 

Dipòsits rebuts 53.939 

Quotes treballador Seguretat Social 16.377 

Fiances 12.142 

D'altres comptes 1.105 

Total creditors 580.563 

Quadre 20 
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En relació amb el quadre anterior, farem les següents observacions sobre les partides 
més importants no analitzades en unes altres àrees: 

a) En la partida d'ens públics creditors per recaptació de recursos, s'inclouen saldos 
pendents de pagament a la Generalitat Valenciana en concepte de cànon de 
sanejament. Aquest import pendent de pagament, van compensant-lo anualment 
a càrrec d'imports per a cobrar de la Generalitat Valenciana. 

b) Per analitzar els saldos per fiances i dipòsits rebuts pendents de devolució a 31 
de desembre de 2003, n'hem sol·licitat una relació: la informació aportada 
coincideix amb els saldos en comptabilitat. S'ha observat l'existència de fiances i 
dipòsits molt antics, o dels quals es desconeix el motiu de la constitució, raó per 
la qual caldria cancel·lar-los o regularitzar-los. 

c) El deute per retencions per IRPF correspon a l'últim trimestre, per 23.922 euros, 
i la resta, a períodes anteriors. 

Les operacions de tresoreria, les hem analitzades en l'apartat 9.1 de l'informe. 

 



Ajuntament del Verger. Exercici de 2003 

- 39 - 

12. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, al llarg de l'informe s'han assenyalat 
les situacions que han de ser objecte d'atenció i millora per part dels responsables de 
l'Ajuntament. A continuació destaquem les principals recomanacions, la implantació de 
les quals redundaria en una millora en la gestió econòmica de l'entitat. 

1. Cal adoptar les mesures necessàries per a corregir les deficiències destacades en 
els apartats 1.2.1, 2.1 i 2.2 anteriors. 

 En general, s'hauria de potenciar el control intern de l'Ajuntament, a fi de 
garantir la fiabilitat de la comptabilitat, la protecció dels béns i el compliment de 
la normativa aplicable. Cal prestar especial atenció a la millora del sistema de 
segregació de funcions, tenint en compte el poc personal de què disposa 
l'Ajuntament. 

2. Els llibres obligatoris de comptabilitat han de ser enquadernats, amb la 
diligència datada i signada per l'interventor; tal i com estableix la regla 45 de la 
ICALS. 

3. En la confecció de les nòmines s'han observat una sèrie de deficiències, 
assenyalades en l'apartat 7.1, que cal esmenar. 

4. En la revisió dels documents justificatius de despeses, s'ha observat una sèrie de 
deficiències, assenyalades en els apartats 7.2 i 7.4, que cal corregir en el futur. 
Amb aquesta finalitat recomanem que: 

- En totes les factures s'ha de deixar evidència, per mitjà de les pertinents 
marques o signatures, que han sigut comprovades de conformitat per qui 
haja rebut el bé o servei. També cal comprovar els càlculs aritmètics, i 
deixar-ne l'evidència. 

- Totes les despeses han de ser aprovades per l'òrgan competent, abans de 
realitzar-les. 

5. Es recomana d'elaborar expedients individuals de cada una de les subvencions 
concedides, en els quals quede constatació del procediment, dels tràmits seguits i 
de les autoritzacions exigides per a concedir-les. 

6. Els comptes bancaris de recaptació han de funcionar exclusivament de forma 
restringida. 

7. Cal efectuar conciliacions dels comptes bancaris, cada mes, a l'objecte de 
millorar el control dels saldos disponibles i de regularitzar -si és el cas- les 
diferències observades. 
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8. Quant al funcionament de la caixa, es recomana la creació d'una caixa fixa que 
funcione solament per als pagaments; també es recomana que tots els 
cobraments es realitzen per mitjà de comptes bancaris restringits. 
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13. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual es donà per assabentat de l'esborrany de l'informe de 
fiscalització corresponent a l'any 2003, el dit esborrany es va enviar al comptedonant i a 
l'alcalde que exercia el càrrec durant aqueix exercici, a fi que en el termini concedit hi 
formulessen al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1) L'òrgan fiscalitzat ha formulat -si era el cas- al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l'informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses s'han incorporat a l'informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés, el 
qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les estime o desestime, s'adjunten en 
els annexos II i III d'aquest informe. 
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D'acord amb els articles l7.f) de la
maig, de Sindicatura de Comptes,
Programa Anual d'Actuació de 2005
Comptes, en la seua reunió del dia
fiscalització.

APROVACIÓ DE L'INFORME

Llei de la Generalitat Valenciana 611985, d'11 de
i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del
d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de
6 de juny de 2006, va aprovar aquest informe de

INDIC MAJOR
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Valéncia,6 de juny de2006

Rafael Vicente Queralt
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ANNEX I: INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES ANUALS 

 



1Pág.
AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER Fecha Obtención 30/08/2005

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 2003

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

PRESUPUESTORESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

(E240)

DESCRIPCIÓN

INICIALES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

MODIFICACIONES DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

REMANENTES DE CRÉDITO

COMPROMETIDOS
NO 

COMPROMETIDOS

CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.295,22984.102,781.008.398,001.008.398,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 969,99587.558,04588.528,03588.528,03

3 GASTOS FINANCIEROS 31.268,0031.268,0031.268,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.982,21195.731,79202.714,00202.714,00

6 INVERSIONES REALES 696.343,81683.607,441.041.774,182.421.725,432.421.725,43

9 PASIVOS FINANCIEROS 57.752,0057.752,0057.752,00

Total General. . . 4.310.385,46 4.310.385,46 2.898.186,79 683.607,44 728.591,23



AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

1Pág.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

2003

Fecha Obtención 01/09/2005

DESCRIPCIÓN
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

II.-DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS.

PAGOS 
ORDENADOS

OBLIGACIONES 
PDTES DE 

ORDENAR EL PAGO 
AL 31/12 TOTALES REINTEGROS  LÍQUIDOS

ÓRDENES DE 
PAGOPAGOS REALIZADOS

PRESUPUESTO

(E250)RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 984.102,78 891.583,93 92.518,85 892.245,13 661,20 891.583,93

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

587.558,04 346.912,16 240.645,88 342.944,67 424,74 342.519,93 4.392,23

3 GASTOS FINANCIEROS 31.268,00 31.019,50 248,50 31.019,50 31.019,50

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.731,79 175.293,79 20.438,00 174.614,03 174.614,03 679,76

6 INVERSIONES REALES 1.041.774,18 462.506,15 579.268,03 462.506,15 462.506,15

9 PASIVOS FINANCIEROS 57.752,00 57.752,00 57.752,00 57.752,00

Total General. . . . 2.898.186,79 1.965.067,53 933.119,26 1.961.081,48 1.085,94 5.071,991.959.995,54



PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS.

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN DE 
PREVISIONES

PREVISIONES 
DEFINITIVAS

2003

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

COMPARACIÓN 
PREVISIONES/DERECHOS

EXCESO 
PREVISIONES 

SOBRE DECHOS

EXCESO 
DERECHOS 

SOBRE PREVIS.

EN 
DISMINUCIÓN

EN 
AUMENTO

PREVISIONES 
INICIALES

Pág. 1

30/08/2005Fecha Obtención

(E360)

CAPÍTULO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

669.735,80 43.272,80626.463,00 626.463,001 IMPUESTOS DIRECTOS

398.510,31 133.701,31264.809,00 264.809,002 IMPUESTOS INDIRECTOS

999.756,93 1.856.236,882.855.993,81 2.855.993,813 TASAS Y OTROS INGRESOS

529.110,19 32.509,46561.619,65 561.619,654 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

243,17 1.256,831.500,00 1.500,005 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total General. . . 4.310.385,46 4.310.385,46 2.597.356,40 1.890.003,17 176.974,11



PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

DESCRIPCIÓN

2003

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

Pág. 1

30/08/2005Fecha Obtención

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS RECONOCIDOS.

DERECHOS RECONOCIDOS

CONTRAÍDO 
PREVIO INGRESO 

DIRECTO

CONTRAÍDO 
PREVIO INGRESO 

RECIBO

DECLARACIONES  
AUTOLIQUIDACIÓN

DEVOLUCIÓN 
DE 

INGRESOS

ANULACIÓN 
DE 

LIQUIDACIÓN

OTROS 
INGRESOS SIN 

CONTRAÍDO 
PREVIO

TOTALES

DERECHOS ANULADOS POR

CAPÍTULO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

(E380)

2.247,1712.307,43106.097,23 558.613,83 491,33 19.088,01 684.290,40 669.735,801 IMPUESTOS DIRECTOS

242.021,70 14.673,65 141.814,96 398.510,31 398.510,312 IMPUESTOS INDIRECTOS

3.265,6959.371,79161.928,49 158.006,22 413.919,19 328.540,51 1.062.394,41 999.756,933 TASAS Y OTROS INGRESOS

10.197,19 518.913,00 529.110,19 529.110,194 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

243,17 243,17 243,175 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total General. . . 5.512,8671.679,22520.244,61 716.620,05 429.084,17 1.008.599,65 2.674.548,48 2.597.356,40



PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

DESCRIPCIÓN

2003

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

Pág. 1

30/08/2005Fecha Obtención

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL NETA

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS.

BAJAS POR 
INSOLVENCIA Y 

OTRAS

TOTAL 
LIQUIDACIONES 
CANCELADAS

DERECHOS  
RECONOC. 

PDTES. 
COBRO 31/12

RECAUDACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

CAPÍTULO

(E390)

608.256,13 606.008,96669.735,80 2.247,17 606.008,96 63.726,841 IMPUESTOS DIRECTOS

306.932,83 306.932,83398.510,31 306.932,83 91.577,482 IMPUESTOS INDIRECTOS

982.969,07 979.703,38999.756,93 3.265,69 979.703,38 20.053,553 TASAS Y OTROS INGRESOS

518.913,00 518.913,00529.110,19 518.913,00 10.197,194 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

243,17 243,17243,17 243,175 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS
Total General. . . 2.417.314,20 2.411.801,342.597.356,40 5.512,86 2.411.801,34 185.555,06



I. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS.(E520)

PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER Fecha Obtención
Pág.

30/08/2005
1

2003

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

SALDO INICIAL 
A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES TOTALES

PAGOS 
ORDENADOS

OBLIGACIONES 
PTES. DE 

ORDENAR 31/12

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO.

EJERCICIO

1991 6.010,126.010,12-2.534,228.544,34

1992 -793,34793,34

1993 -276,46276,46

1994 -6.870,386.870,38

1995 -651,29651,29

1996 -21.345,3821.345,38

1997

1998 -4.361,534.361,53

1999

2000 874,30874,30874,30

2001 8.219,199.406,9917.626,1817.626,18

2002 370.024,07428.889,61798.913,68798.913,68
Total General 860.256,88 -36.832,60 823.424,28 438.296,60 385.127,68



II. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR.
(E530)

PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER Fecha Obtenció
Pág.

30/08/2005
1

2003

PAGOS ORDENADOS

SALDO INICIAL 
A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES TOTALES

PAGOS 
REALIZADOS

ORDENES DE 
PAGO PDTES. 

31/12

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO.

EJERCICIO EN EJERCICIO

1991 -3.041,363.041,36

1992 -162,27162,27

1993 -611,45611,45

1994 -11.004,8311.004,83

1995 -7.092,187.092,18

1996 -8.935,878.935,87

1997 -2.832,822.832,82

1998 3.000,003.000,00-25.426,6328.426,63

1999 -7.108,037.108,03

2000

2001 9.406,999.406,999.406,99

2002 428.889,61428.889,61
Total General 69.215,44 -66.215,44 441.296,60 438.296,60 3.000,00

428.889,61
438.296,60



AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER
1Pág.

30/08/2005Fecha Obtención

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR.

2003PRESUPUESTODE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.

(E540)

EJERCICIO
SALDO DCHOS. DE CONTRAÍDO PREVIO

INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO
RECTIFICACIONES

DCHOS.ANULADOS 
POR ANULACIÓN 
DE LIQUIDACIÓN

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO TOTALES

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

81,10 1.177,36 1.258,461992

4.286,70 1.082,36 3.204,341993

453,02 1.991,34 277,14 2.167,221994

48,74 2.816,96 1.377,14 1.488,561995

14.458,63 3.337,22 1.229,90 16.565,951996

1.123,42 5.680,24 3.425,18 3.378,481997

215.864,23 10.542,33 95,81 3.856,66 222.645,711998

1.472,43 10.213,62 27.372,09 3.705,42 35.352,721999

1.005.095,18 17.986,57 7.730,12 3.758,03 1.027.053,842000

44.417,62 18.421,83 270,45 4.158,39 58.951,512001

Total General
306.693,75 39.680,84 1.453,86 11.267,35 336.561,10

1.589.708,12 116.135,01 36.922,33 34.137,57 1.708.627,89
2002



AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER
1Pág.

30/08/2005Fecha Obtención

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR.

2003PRESUPUESTO

(E550)

EJERCICIO

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

DERECHOS PDTES 
DE COBRO TOTALES

LIQUIDACIONES CANCELADAS

RECAUDACIÓN INSOLV./O. CAUSAS
DERECHOS PDTES 
DE COBRO 31/12

LIQUIDACIONES CANCELADAS

358,30 900,161992 1.258,46

187,41 3.016,931993 3.204,34

97,12 2.070,101994 2.167,22

219,50 1.269,061995 1.488,56

1.443,79 1.803,31 13.318,851996 16.565,95

1.009,68 2.368,801997 3.378,48

2.748,00 10.323,87 209.573,841998 222.645,71

1.757,94 6.278,11 27.316,671999 35.352,72

2.962,53 15.428,05 1.008.663,262000 1.027.053,84

7.707,89 32.116,40 19.127,222001 58.951,51

Total General
271.162,51 6.367,62 59.030,97
289.654,67 81.942,41 1.337.030,81

2002 336.561,10

1.708.627,89
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RESULTADO PRESUPUESTARIO

13:04:0005/09/2005Fecha Obtención

2003Ejercicio:

89.905,75Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):

(g)  Resultado de Operaciones Comerciales:

(f)  Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:

516.938,88(e)  Desviaciones Negativas de Financiación:

126.202,74(d)  Desviaciones Positivas de Financiación:

-300.830,39(c)  Resultado Presupuestario ( a - b ):

2.898.186,79(b)  Obligaciones Reconocidas Netas:

2.597.356,40(a)  Derechos Reconocidos Netos:
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AJUNTAMENT/AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

1Pág.

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte  RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2003EJERCICIO

PAGOS

DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN

COBROS

PRESUPUEST. NO PRESUP.

ACREED POR PAGOS ORD. PRESUPTO 
CORRIENTE

1.959.995,54410

ACREED POR PAGOS ORD. PRESUPSTO 
CERRADO

438.296,60411

REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. 
DE GASTOS.

1.085,94417

ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS 5.512,86420
HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES 86.007,41475
SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA 35.695,19477
DEPOSITOS RECIBIDOS 2.920,79510
ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS 166.000,00511
OPERACIONES DE TESORERIA 2.090.533,23515
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 37.232,54519
ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES 288.142,36550
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 768.987,04554
ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.783,23561
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 2.356,44569
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 687.230,31588
FORMALIZACION 159.248,00589

REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. 
DE GASTOS.

1.085,94417

DEUDORES DCHO RECONOC. PRESUTO 
CORRIENTE

2.417.314,20430

DEUD POR DCHO RECON. PRESUPUESTO 
CERRADO

289.654,67431

HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES 93.884,08475
SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA 42.478,71477
DEPOSITOS RECIBIDOS 26.903,50510
ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS 166.000,00511
OPERACIONES DE TESORERIA 2.095.132,88515
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 18.781,62519
ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES 9.553,42550
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 768.987,04554
ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.519,80561
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 687.230,31588
FORMALIZACION 159.248,00589

TOTAL COBROSTOTAL PAGOS

EXISTENCIAS INICIALESEXISTENCIAS FINALES

TOTAL HABERTOTAL DEBE

184.967,61 137.220,92

A) B) D) E)

F)C)

A + B + C = D + E + F =

2.404.890,94 4.335.136,54 2.708.054,81 4.079.719,36

6.924.995,09 6.924.995,09

Incluye Formalización

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO 
DERIVADAS DEL EURO

DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO 
DERIVADAS DEL EURO
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AJUNTAMENT/AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Pág. 1

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

ORD.
CAJA 

O
CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCIÓN
E. INICIALES COBROS PAGOS E. FINALES

IMPORTESCUENTA 
P.G.C.P.

EJERCICIO 2003

001 5700 CAJA CORPORACION 58.215,45 58.215,45CAJA
002 5700 CAJA CORPORACION DE COMPENSACIONCAJA
201 5710 BANCAJA 15,12 15,123100080769
202 5710 CAM VERGEL 8.343,01 476.090,18 472.300,09 12.133,100064001008
203 5710 C.R. ALICANTE O.T. 3.410.587,89 3.410.587,891402542722
204 5710 BANESTO 1.088,65 9.119,04 8.249,40 1.958,290870007271
206 5710 BBVA 1.050,98 10.171,11 9.976,65 1.245,440010241559
212 5710 CAM VERGEL 608,03 80.760,08 13.212,19 68.155,920064100192
213 5710 C.R. ALICANTE (VERGEL) 309,40 532.388,03 491.166,50 41.530,931402565822
214 5710 BCL -5.094,95 711.305,94 669.983,89 36.227,100300312277
217 5710 LA CAIXA 130.307,82 167.956,59 275.138,41 23.126,002200003567
218 5710 LA CAIXA 592,86 0,88 18,03 575,712200012789
702 5730 BBVA 3.428,48 3.428,480100023182
703 5730 CAM VERGEL 240.267,46 240.267,460240347837
901 5890 FORMALIZACION

TOTAL 137.220,92 5.700.291,13 5.652.544,44 184.967,61



 

 

AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  //  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  VVEERRGGEERR  

Ejercicio 2.003 

RREEMMAANNEENNTTEE  LLÍÍQQUUIIDDOO  DDEE  TTEESSOORREERRÍÍAA  

1. Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio:  (+) 1.443.023,83

- De presupuesto de ingresos corriente (+)    185.555,06  

- De presupuesto de ingresos cerrado (+) 1.337.030,81  
- Deudores no presupuestarios: (+)    143.330,65  
- Saldos de dudoso cobro (-)     222.892,69  

- Ingresos pendientes de aplicación (-)  ---------------  

2. Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio:  (-)    -160.190,67
- De presupuesto de gastos corriente (+)    938.191,25  
- De presupuesto de gastos cerrado (+)    388.127,68  
- De presupuesto de ingresos: (+)----------------  
- Acreedores no presupuestarios (+)    580.563,91  
- Pagos pendientes de aplicación (-)  2.067.073,51  

3. Fondos líquidos de tesorería en fin de ejercicio  (+)    184.967,61

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA  (+) 1.788.182,11

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS  (-)     833.617,10

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A PGO PTES. APL.  (-)  2.067.073,51

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES     – 1.112.508,50

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II: AL·LEGACIONS DEL COMPTEDONANT 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III: INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DEL VERGER 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2003. 

Rebudes el 17 de maig de 2006, s'han analitzat les al·legacions seguint l'ordre en què 
estan formulades; en relació amb aquestes, s'informa el següent: 

Al·legació 1ª 

Apartat 2.2, "Revisió del compliment de la legalitat", paràgraf a), pàgina 8 

Apartat 5, pàgina 11, segon paràgraf 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica que l'informe economicofinancer consta inclòs en l'informe de la 
Intervenció; se n'aporta una còpia autenticada. 

Comentaris: 

S'accepta l'al·legació. 

Conseqüències en l'informe: 

S'elimina el paràgraf a) de l'apartat 2.2 (es numeren de nou la resta de paràgrafs). 

El segon paràgraf de l'apartat 5 queda redactat així: 

"Una vegada revisat l'expedient d'aprovació del pressupost, podem indicar 
que els annexos de personal i d'inversions no s'ajusten al que s'estableix en 
l'article 18 del reial decret 500/1990." 

Al·legació 2ª 

Apartat 2.1, "Revisió financera", paràgraf b), pàgina 7 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica que l'element que distorsiona el càlcul de les desviacions de finançament és 
el projecte del polígon industrial; les incidències trobades d'aquest projecte corresponen 
a exercicis anteriors a 2003 i, per tant, no afectarien el càlcul de les desviacions de 
finançament imputables a l'exercici de 2003. 

Comentaris: 

Sense perjudici que la circumstància assenyalada siga el principal factor que afecta les 
desviacions de finançament, considerem que la redacció del paràgraf b) de l'apartat 2.1 
és adequada. 



 

 

Conseqüències en l'informe: 

Es manté la redacció actual de l'informe. 

Al·legació 3ª 

Apartat 2.1, "Revisió financera", paràgraf c), pàgina 7 

Resum de l'al·legació: 

En primer lloc es fa referència a l'expedient de reconeixement extrajudicial de deute i 
s'hi indica que no ens l'han facilitat perquè algú el va sostreure; circumstància aquesta 
que nosaltres ja coneixíem. 

En relació amb el detall de la composició de la resta de partides que componen el saldo, 
s'indica que es pot obtenir a partir de les relacions d'operacions dels aplicatius 
comptables. 

Comentaris: 

Hom no aporta cap detall de la composició del saldo analitzat. En l'apartat 6.2 de 
l'informe, se'n fa referència a una aproximació de la composició, obtinguda per la 
mateixa Sindicatura dels pagaments de 2003, a partir del concepte que consta en l'apunt 
comptable. El detall precís no estava disponible. 

Conseqüències en l'informe: 

Cal mantenir la redacció actual de l'informe. 

Al·legació 4ª 

Apartat 7.1, "Despeses de personal", pàgina 16, paràgraf 4 (immediatament 
després del quadre 4) 

Resum de l'al·legació: 

Es detalla l'increment de la massa salarial de 2003, respecte a 2002. 

Comentaris: 

D'aquesta informació, no aportada al seu dia, se'n revisa i contrasta la racionalitat i la 
coherència amb les evidències obtingudes en el treball de camp. 

Conseqüències en l'informe: 

S'elimina el paràgraf immediat al quadre 4 de l'informe. 



 

 

Al·legació 5ª 

Apartat 7.1, "Despeses de personal", pàgina 17 (paràgraf immediat al quadre 5) 

Resum de l'al·legació: 

S'hi detallen les altes de les vint-i-una persones de l'exercici de 2003. 

Comentaris: 

Aclareix les altes produïdes en 2003, sense alterar el contingut de l'informe. 

Conseqüències en l'informe: 

Es manté la redacció actual de l'informe. 

Al·legació 6ª 

Apartat 7.2, "Despeses en béns corrents i serveis", pàgina 19, primer paràgraf 

Resum de l'al·legació: 

S'indica que, durant l'exercici de 2003, hi havia segregació de funcions. 

Comentaris: 

El que s'al·lega no coincideix exactament amb les evidències obtingudes en el nostre 
treball de camp. Sí que estem conformes amb el que es refereix a la fase de pagament. 

Conseqüències en l'informe: 

Es matisa el paràgraf, que queda redactat així: 

"Quant als procediments de control intern, hem observat que en 2003 hi 
havia una escassa segregació de funcions, ja que la mateixa persona era qui 
realitzava les compres, les comprovava i comptabilitzava. En els exercicis 
posteriors ha augmentat la plantilla del servei de comptabilitat-intervenció i 
s'ha solucionat el dit problema." 

Al·legació 7ª 

Apartat 7.2, "Despeses en béns corrents i serveis", pàgina 19 

Resum de l'al·legació: 

Es fan diverses observacions en relació amb l'expedient de contractació revisat i s'hi 
adjunta documentació addicional. 



 

 

Comentaris: 

Hem revisat la documentació de l'expedient aportada: el PCAP i la seua aprovació, 
l'acta d'obertura de la proposició econòmica i la proposta d'adjudicació. S'admet la 
documentació i, parcialment, els aclariments o les precisions realitzades. 

Conseqüències en l'informe: 

Eliminar l'apartat d) de la pàgina 19. 

L'apartat e) passa a ser el d), i queda redactat així: 

"d) La facturació de l'adjudicatari es realitza per períodes mensuals, en 
comptes de trimestrals, contràriament al que s'estableix en el 
PCAP." 

Al·legació 8ª 

Apartat 7.4, "Transferències corrents", punt c), pàgina 20 

Resum de l'al·legació: 

Aporten els estatuts de la Mancomunitat que regulen les relacions entre l'Ajuntament i 
la Mancomunitat. 

Comentaris: 

S'accepta la documentació. 

Conseqüències en l'informe: 

Eliminar l'apartat c) de la pàgina 20. 

Al·legació 9ª 

Apartat 7.5, "Inversions reals", punt a), pàgina 21 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica, en relació amb la revisió d'una mostra de deu documents comptables de 
l'exercici de 2003, que existeixen documents en els quals sí que figurava una tramitació 
d'un expedient de contractació administrativa. 

Comentaris: 

Aporten dos contractes relatius a dos documents comptables revisats. 



 

 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'apartat a) i dividir-lo en dos; quedarà així: 

"a) Solament en tres casos costa la tramitació del corresponent 
expedient de contractació. 

 b) L'únic contracte adjudicat en 2003 per mitjà de concurs, per import 
de 399.950 euros, ha sigut l'obra de la plaça de l'Ajuntament. A 
partir de la revisió d'aquest expedient, s'ha observat que no hi 
constava la documentació següent: 

- Informe de l'oficina de supervisió de projectes, requerit per l'article 
128 de la LCAP. 

- Informe jurídic en relació amb el PCAP. 

- Proposta d'adjudicació presentada per la mesa de contractació. 

- Acta de replantejament previ." 

Es numeren de nou els apartats b), c) i d), que passen a ser c), d) i e), respectivament. 

Al·legació 10ª 

Apartat 8.1, "Ingressos tributaris i d'altres ingressos", pàgina 24, primer paràgraf 

Resum de l'al·legació: 

S'indica que les fases de gestió i la recaptació dels imposts de IIVTNU i ICIO, les 
realitzen persones distintes. 

Comentaris: 

Les comprovacions realitzades en el curs del treball de camp, no corroboren el que 
s'indica en les al·legacions. 

Conseqüències en l'informe: 

No es modifica l'informe. 



 

 

Al·legació 11ª 

Apartat 8.1, "Ingressos tributaris i d'altres ingressos", pàgina 25, paràgraf f) 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica que l'aplicació dels tipus del IIVTNU, que no corresponen als establits en 
l'ordenança fiscal, es deu a un error en la introducció de dades del programa informàtic. 

Comentaris: 

Corregim el nostre informe en el sentit de l'al·legació. 

Conseqüències en l'informe: 

Eliminar el punt f) del paràgraf 11, i afegir el paràgraf següent: 

"Els tipus de gravamen aplicats en 2003 de l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, no s'ajustaren al que s'estableix en 
l'ordenança fiscal corresponent." 

Al·legació 12ª 

Apartat 8.1, "Ingressos tributaris i d'altres ingressos", punt b), pàgina 25 

Resum de l'al·legació: 

Es justifica que no s'haja elaborat l'informe motivat dels tècnics referit a la valoració de 
l'import que havia d'aportar l'urbanitzador. 

Comentaris: 

En tot cas, i atesa la importància de l'ingrés obtingut, considerem que l'Ajuntament 
havia d'haver realitzat un informe tècnic, encara que no hi hagués discrepàncies amb la 
valoració de l'urbanitzador. 

Conseqüències en l'informe: 

Cal mantenir la redacció actual de l'informe. 

Al·legació 13ª 

Apartat 9.1, "Situació de l'endeutament", pàgina 27 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica que, de les tres operacions de tresoreria existents en 2003, ja se n'han 
cancel·lades dues. 



 

 

Comentaris: 

En l'informe s'assenyalen els seus venciments. 

Conseqüències en l'informe: 

Sense efecte en l'informe. 

Al·legació 14ª 

Apartat 10.1, "Obligacions pendents de pagament", pàgina 30, última línia 

Resum de l'al·legació: 

Error en l'import d'obres realitzades en 2003 i imputades a 2002. 

Comentaris: 

Conforme amb l'al·legació. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'import: on diu "...269.325 euros", ha de dir "...109.643 euros". 

Al·legació 15ª 

Apartat 12, "Recomanacions", punt 2, pàgina 36 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica que els llibres de comptabilitat s'ofereixen en fitxer PDF, amb la diligència 
signada i datada per l'interventor. 

Comentaris: 

No aporten la diligència signada i data per l'interventor. 

Conseqüències en l'informe: 

Sense efecte en l'informe. 

 




