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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'informe vénen expressades en euros. Hi hem efectuat un arrodoniment 
per 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 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern de l'activitat economicofinancera del sector 
públic valencià i dels comptes que la justifiquen. 

L'article 2.1.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, disposa que, en el sector públic valencià -i als efectes del que 
preveu aquesta llei-, s'integren les entitats locals que conformen el territori de la 
Comunitat Valenciana, així com els organismes autònoms, les empreses públiques i 
totes aquelles entitats que depenen de les entitats locals valencianes o que s'hi troben 
majoritàriament participades. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la sessió celebrada el 16 de desembre de 
2004, va aprovar el programa d'actuació corresponent a l'any 2005, en el qual va 
acordar realitzar sis informes específics de fiscalització entre aquells ajuntaments que 
no han retut els comptes corresponents als tres últims exercicis, i un dels quals era 
l'Ajuntament de Villanueva de Castellón. 

L'exercici concret que s'ha fiscalitzat ha sigut el de 2003, perquè els comptes d'aquest 
exercici són els últims que calia haver tramés a la Sindicatura. No obstant això, s'ha de 
dir que, en el moment d'iniciar els treballs de fiscalització, l'entitat havia retut els 
comptes corresponents als exercicis de 2001, 2002 i 2003. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i en l'article 56 del Reglament de 
Règim Interior de la institució, aquest informe té per objecte determinar si els comptes i 
els estats anuals que conformen el Compte General de l'exercici de 2003 de 
l'Ajuntament de Villanueva de Castellón es presenten adequadament, d'acord amb els 
principis comptables aplicables; així com verificar el compliment de la legalitat vigent 
en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

Segons el que disposen els articles 2.1.b), 11 i 14.6 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d'11 de maig, reguladora de la Sindicatura de Comptes, aquest 
informe també té com a objectiu aportar la informació i les dades necessàries que 
permeten obtenir un judici suficient sobre la qualitat i la regularitat de la gestió 
economicofinancera de l'entitat, i proposar una sèrie de mesures orientades a millorar la 
gestió en els exercicis futurs. 

1.2 Abast de la revisió financera 

Vists els objectius de la fiscalització realitzada, tal com s'ha expressat en l'apartat 
anterior, la revisió de l'activitat economicofinancera de l'Ajuntament de Villanueva de 
Castellón s'ha centrat en el Compte General corresponent a l'exercici de 2003. 
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El treball de fiscalització s'ha realitzat d'acord amb els "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 aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. 

En l'examen de l'activitat economicofinancera de l'entitat s'han efectuat les proves 
selectives que, en cada cas, s'han considerat necessàries, alhora que s'han revisat els 
sistemes de control intern de l'entitat. En aquest sentit, cal manifestar que en el 
desenvolupament dels treballs de fiscalització hem comptat amb la col·laboració del 
personal de l'Ajuntament. 

Prèviament a la formulació de les conclusions generals, interessa manifestar que la 
fiscalització realitzada ha estat condicionada per les circumstàncies següents: 

a) Com que no s'ha elaborat l'estat de despeses amb finançament afectat, no hem 
pogut determinar els imports de les possibles desviacions de finançament, ni la 
seua repercussió en el càlcul del resultat pressupostari i del romanent de 
tresoreria. 

b) El compte de recaptació retut per l'empresa col·laboradora no ha sigut aprovat 
per l'òrgan competent. 

c) No s'ha pogut comprovar l'adequació de la tramitació i del finançament de totes 
les anotacions comptables registrades com a modificacions de crèdits. 

1.3 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

En la fiscalització realitzada no s'ha comprovat el compliment per part de l'Ajuntament 
de la totalitat de les normes vigents en matèria de règim local. S'ha examinat, 
fonamentalment, el compliment de les normes reguladores de les hisendes locals 
referides als ingressos o al règim pressupostari i de comptabilitat, així com la normativa 
que durant l'exercici de 2003 regia per a l'organització i funcionament de l'Ajuntament. 

Les normes jurídiques que han sigut utilitzades al llarg d'aquesta fiscalització i en les 
quals es fonamenten les diverses conclusions recollides en aquest informe, són les 
següents: 

- Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. (Aquesta llei ha estat 
vigent fins al dia 1 de juliol de 2004, d'acord amb el que disposa la disposició 
final 11ª de la Llei 58/2003, de 17 de desembre). 

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, per a la Reforma de la Funció Pública. 

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

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
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- Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. (LRHL). 

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 

- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

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

- Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris d'Administració Local. 

- Reial decret 1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova  el Reglament de Béns 
de les Entitats Locals. 

- Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Reial decret 1.684/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Recaptació. 

- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressuposts. 

- Reial decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 20 de setembre de 1989, per 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 la qual 
s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'han posat de 
manifest determinats fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes anuals fiscalitzats a la normativa jurídica i als principis 
comptables que hi són d'aplicació. Es tracta en concret dels següents: 

a) No hem pogut comprovar la correcció del resultat pressupostari, en la mesura en 
què no s'ha practicat l'ajust per les desviacions de finançament derivades de 
despeses amb finançament afectat, tal i com estableix l'article 97 del reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, i en la regla 347 de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local. Aquesta circumstància s'analitza en l'apartat 4.4 d'aquest 
informe. 

b) No ha sigut possible comprovar l'import del romanent de tresoreria per a 
despeses generals, ja que l'entitat no ha formalitzat l'estat de despeses amb 
finançament afectat, tal com estableix la regla 380 de la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local. 

c) En el moment del tancament de l'exercici pressupostari, l'Ajuntament presenta 
un saldo d'1.327.698 euros en el compte "Pagaments pendents d'aplicació". No 
es tracta, però, de pagaments relatius a obligacions pendents de pagament 
incloses en el romanent de tresoreria, sinó que es tracta d'obligacions 
reconegudes i pagades en exercicis anteriors, pendents d'imputar al pressupost. 

d) Com es posa de manifest en els apartats 4.4 i 7 d'aquest informe, l'import del 
resultat pressupostari i del romanent de tresoreria, no s'han presentat d'acord 
amb els principis i normes comptables públiques, i d'acord amb la normativa 
pressupostària d'aplicació, en especial el que disposa en els articles 172 i 174 de 
la LRHL. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 1.3, s'han detectat 
diverses circumstàncies que afecten de forma rellevant la legalitat aplicable a la gestió 
dels fons públics de l'Ajuntament durant l'exercici de 203. Es tracta, concretament dels 
següents: 

a) Els pressuposts de l'entitat per a l'exercici de 2003 es van aprovar sense ajustar-
se al procediment previst en la LRHL i en el reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
tal com indiquem en l'apartat 4.2 d'aquest informe. 

b) La pròrroga del pressupost de l'exercici de 2002 per a l'exercici fiscalitzat es va 
realitzar sense practicar els ajusts que estableixen els articles 150.6 de la LRHL 
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i 21 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per a aquests supòsits de pròrroga 
automàtica. 

c) L'entitat ha comptabilitzat modificacions pressupostàries per la xifra de 396.544 
euros, sense formalitzar cap tipus d'expedient administratiu i al marge dels 
procediments prevists en la LRHL i el reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 
Aquesta circumstància la posem de manifest en l'apartat 4.3 d'aquest informe. 

d) L'únic expedient de modificació de crèdits formalitzat per l'entitat durant 
l'exercici de 2003, s'ha tramitat al marge del que preveuen els articles 158.2 de 
la LRHL i 38.2 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril, tal com expressem en el 
mateix apartat 4.3 d'aquest informe. 

e) L'Ajuntament no ha complit amb el que preveu l'article 19.2 de la Llei 52/2002, 
de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici de 2003, 
que estableix que les retribucions del sector públic estatal, en el qual s'integren 
les entitats locals, no podran experimentar un increment superior al 2%  respecte 
a les de l'any 2002. Aquest tema s'analitza en l'apartat 5.3 d'aquest informe. 

f) S'han concedit subvencions a persones jurídiques que tenien la condició de 
deutors enfront de l'entitat per deutes tributaris  que estaven en via de 
constrenyiment, incomplint el que disposa l'article 170.2 de la LRHL, tal com 
indiquem en l'apartat 5.3 d'aquest informe. 

g) L'Ajuntament no ha formalitzat la notificació col·lectiva del període de 
recaptació voluntària dels padrons de l'impost sobre béns immobles i l'impost  
sobre activitats econòmiques, d'acord amb el que preveuen els articles 124.3 de 
la LGT i 88 del Reglament General de Recaptació. Aquesta circumstància es 
posa de manifest en l'apartat 6.1 d'aquest informe. 

h) L'entitat no ha complit el procediment previst en l'article 174 de la LRHL per al 
supòsits de liquidació del Pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, tal i 
com s'expressa en l'apartat 7 d'aquest informe. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció del municipi 

El municipi de Villanueva de Castellón pertany a la província de València i el seu 
terme municipal té una extensió de 20,04 km2. Es troba integrat en el partit judicial 
d'Alzira i en la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

La població de Villanueva de Castellón arriba als 7.288 habitants i ha experimentat un 
increment del 6% en el període de 2000 a 2005. L'actual Pla General d'Ordenació 
Urbana, amb una vigència de 10 anys, s'ha calculat sobre una població de 14.000 
habitants. 

El municipi deu la seua actual denominació al que disposa la sentència del Tribunal 
Suprem de 21 d'abril de 2004, i compta amb una sòlida estructura econòmica, en la qual 
s'integren 129 establiments industrials i 34 comercials majoristes, 165 minoristes, 40 
establiments d'hostaleria i 7 oficines bancàries. 

La població de Villanueva de Castellón es troba a 49 km. de la ciutat de València, 
capital de la província, a 12 km. d'Alzira i a 11 de Xàtiva. El sector econòmic de major 
importància és l'agricultura, ja que compta amb un total de 1.620 hectàrees  de 
superfície regada, que representa el 81% del total del terme municipal. El cultiu del 
taronger és el que ocupa la major part de la superfície anterior amb 1.157 hectàrees. 

3.2 Organització de l'Ajuntament 

En virtut del que disposa l'article 20 de la Llei de Bases de Règim Local, en relació als 
municipis amb més de 5.000 habitants, els òrgans de govern de l'Ajuntament de 
Villanueva de Castellón són el Ple, l'Alcalde, els tinents d'Alcalde, la Comissió de 
Govern i les comissions informatives que, en aquesta entitat local són les següents: 

- Comissió informativa d'hisenda, personal i comissió especial de comptes. 

- Comissió informativa d'urbanisme, medi ambient, serveis municipals, 
cementeri, sanitat i agricultura. 

- Comissió informativa de cultura, educació, esports, festa i joventut. 

- Comissió informativa de benestar socials i seguretat ciutadana. 

Cal dir que les últimes eleccions locals es van celebrar el dia 25 de maig de 2003 i la 
nova corporació es va constituir el dia 14 de juny d'aquest any. 

Pel que fa a l'estructura organitzativa de l'administració municipal, la plantilla de 
personal de l'Ajuntament es dedica a les funcions administratives, policia local, serveis 
socials i EPA, brigada d'obres i personal encarregat del mercat, cementeri municipal i 
poliesportiu. 
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L'Ajuntament té al seu càrrec també el centre ocupacional municipal "El Castellet" per 
a discapacitats i una escola municipal infantil. 

El lloc de treball de secretari de l'Ajuntament, que té assignada la fe pública i 
l'assessorament legal preceptiu, es troba cobert per una funcionària interina. En 
l'exercici de 2003 el lloc de treball d'interventor tampoc no es trobava ocupat per cap 
funcionari d'habilitació nacional. 



Ajuntament de Villanueva de Castellón. Exercici de 2003 

- 12 - 

4. EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2003 

4.1 Sistema comptable, control intern i rendició de comptes 

L'Ajuntament de Villanueva de Castellón aplica la Instrucció de Comptabilitat per a les 
entitats locals amb població superior a 5.000 habitants. Hem comprovat que l'aplicació 
informàtica que utilitza l'entitat possibilita portar la comptabilitat provisional i la 
definitiva, circumstància que no garanteix l'autenticitat dels estats comptables si aquests 
no estan degudament diligenciats. 

L'estructura dels sistemes de control intern de l'entitat ha tingut una insuficiència  
notable de mitjans en l'exercici de 2003, tant de mitjans personals, com materials i 
tècnics. Cal esmentar que a més de les funcions ordinàries, en aquest exercici s'ha 
reconstruït la comptabilitat del període 1997 a 2000. En aquest període l'Ajuntament 
formalitzava les seues despeses sense atendre a les consignacions previstes en els 
pressuposts, incomplint el que preveu l'article 153 de la LRHL, i al marge de tots els 
procediments de despesa pública establits en la LRHL. 

En aquest sentit, hem comprovat que, en data 31 de desembre de 2003, en els registres 
comptables constaven 1.327.698 d'euros per despeses realitzades i pagades en exercicis 
anteriors, no imputats al pressupost, independentment dels reconeixements 
extrajudicials tramitats en anys anteriors i en l'exercici de 2003. 

Durant l'exercici 2004 s'ha tramitat un expedient de modificació de crèdits per una 
quantia d'1.327.698 euros a fi d'imputar al pressupost d'aqueix exercici les citades 
despeses pagades sense consignació. El finançament d'aquesta modificació 
pressupostària l'analitzem en l'apartat 7 d'aquest informe, dedicat al romanent de 
tresoreria. 

La situació referida d'insuficiència de mitjans personals, materials i tècnics ha portat 
que l'exercici de control intern sobre els procediments de despeses i ingressos en 
l'exercici de 2003 presente importants deficiències. 

L'Ajuntament ha de procurar, per tant, que les funcions públiques necessàries en totes 
les entitats locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, tant la de secretaria com la de control i 
fiscalització interna, siguen realitzades pels funcionaris pertanyents a l'escala 
corresponent. 

L'entitat ha d'establir en la plantilla els llocs de treball necessaris, amb suficient 
especialització tècnica, que servisquen de suport als llocs de Secretaria i Intervenció per 
evitar situacions com la descrita. 

L'obligació de retre comptes que afecta les entitats subjectes al règim de comptabilitat 
pública, tal com es comenta en l'apartat 1.1 d'aquest informe, es va incomplir durant 
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diversos exercicis. Ha sigut en data 30 de juliol de 2004 quan el Ple va aprovar el 
Compte General corresponent als exercicis de 1997 a 2003. 

4.2 Pressupost inicial 

Hem revisat l'expedient d'aprovació del pressupost corresponent a l'exercici de 2003, 
tant la documentació que l'integra com el seu procediment d'aprovació. 

En aquest sentit, s'ha posat de manifest que el pressupost de 2003 s'ha format sense 
ajustar-se al que preveuen els articles 149 de la LRHL i 18 del reial decret 500/1990, de 
20 d'abril. Concretament hem constatat que en l'expedient no consten els documents 
següents: 

- Memòria subscrita per l'alcalde-president que explique el contingut i les 
principals modificacions que presenta el pressupost, en relació amb el vigent en 
l'exercici anterior de 2002. 

- Liquidació del pressupost de l'exercici de 2001 i avanç de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2002, referida almenys a sis mesos. Aquests dos 
documents havien d'haver sigut subscrits per l'interventor i confeccionats 
d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat. 

En relació amb els altres documents que han d'adjuntar-se al pressupost de l'entitat, cal 
dir el següent: 

- L'annex de personal de l'entitat, en el qual es relacionen i valoren els llocs de 
treball existents, no es correspon amb els crèdits per a personal inclosos en el 
pressupost. S'ha observat, en concret, que els imports totals dels annexos, 
desglossats per funcionaris, personal laboral, alts càrrecs i personal eventual, 
pugen a 1.935.745 euros, mentre que la consignació del pressupost puja a 
1.923.725 euros. La diferència entre aquestes dues quantitats, que es xifra en 
12.020 euros, es deu a la inclusió de les quantitats pagades a càrrec del concepte 
"D'altres indemnitzacions, assistències treballadors", del capítol 2 del pressupost 
de despeses. 

- L'annex de les inversions que s'han de realitzar en l'exercici, no es troba 
degudament codificat, d'acord amb el que preveu l'article 19 del reial decret 
500/1990, de 20 d'abril. 

- Pel que fa a l'informe economicofinancer que hauria de tenir el contingut previst 
en l'article 149.1.e) de la LRHL cal indicar que la quantificació dels ingressos 
de l'exercici de 2003 s'ha fet sobre l'execució provisional dels ingressos del 
pressupost de 2002, ja que els pressuposts de l'entitat no s'havien liquidat ni la 
comptabilitat estava posada al dia, des de l'exercici de 1999. 

- L'informe economicofinancer no inclou els imports ni el detall de les 
característiques i condicions financeres de les operacions de crèdit que es preu 
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concertar, i es fa una referència especial a la càrrega financera que pesa sobre 
l'entitat, abans i després de la seua formalització. Únicament s'aporta un detall 
del deute viu. 

Quant al procediment d'aprovació del pressupost relatiu a l'exercici de 2003, 
l'Ajuntament no ha complit els terminis de les distintes fases, tal i com estableixen els 
articles 18 i 20 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 

No tenim constatació que s'haja formalitzat la tramesa del pressupost aprovat a la 
Direcció General d'Administració Local de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques, ni a la instància corresponent del Ministeri Economia i Hisenda; però sí al 
Butlletí Oficial de la Província per publicar-lo. 

El pressupost de l'exercici de 2003 no va entrar en vigor el dia 1 de gener, sinó que ho 
va fer una vegada començat l'exercici, cosa que va determinar la pròrroga del 
pressupost de l'exercici anterior. L'entitat, però, ha incomplit el que preveuen els 
articles 150.6 de la LRHL i 21 del RD 500/90, de 20 d'abril, que disposen determinats 
ajusts per als supòsits de pròrroga automàtica dels pressuposts. 

Pel que fa a l'evolució del pressupost inicial de l'exercici de 2003 respecte al pressupost 
inicial de l'exercici anterior, es va produir un increment del 7%, que comporta un total 
de 262.689 euros. Les variacions experimentades en cada un dels capítols dels 
pressuposts d'ingressos i despeses, en euros, són les següents:  
 

INGRESSOS 2002 2003 % variació 
1. Imposts directes 1.045.761 1.012.391 (3,2%) 
2. Imposts indirectes 149.610 149.610 0,0% 
3. Taxes i d'altres ingressos 710.260 672.814 (5,3%) 
4. Transferències corrents 1.284.790 1.463.206 13,9% 
5. Ingressos patrimonials 16.227 4.798 (70,4%) 
6. Alienació inversions reals 0 100.607 -- 
7. Transferències de capital 152.672 425.381 178,6% 
8. Actius financers 0 0 -- 
9. Passius financers 377.297 170.500 (54,8%) 

Total 3.736.618 3.999.307 7,0% 
DESPESES 2002 2003 % variació 

1. Despeses de personal 1.653.830 1.923.725 16,3% 
2. Despeses béns corrents 832.297 936.512 12,5% 
3. Despeses financeres 42.071 42.071 0,0% 
4. Transferències corrents 128.917 143.373 11,2% 
6. Inversions reals 1.025.412 899.536 (12,3%) 
7. Transferències de capital 0 0 -- 
8. Actius financers 0 0 -- 
9. Passius financers 54.091 54.091 0,0% 

Total 3.736.618 3.999.307 7,0% 

Quadre 1 
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L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior, en relació amb el pressupost de 
despeses, permet formular les consideracions següents: 

- El capítol 1, "Despeses de personal", representa un 48,1% de les despeses totals 
i augmenten un 16,3% respecte de les despeses d'aquesta mateixa naturalesa de 
l'exercici de 2002. 

- El capítol 2, "Despeses de béns corrents i serveis", comporta el 23,4% de les 
despeses totals, amb un augment del 12,5% respecte de l'exercici anterior, en el 
qual cal destacar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2002 
que ha sigut imputat al pressupost de 2003. 

- El capítol 6, "Inversions reals", representa un 22,5% del total de les despeses i 
ha disminuït un 12,3% respecte de les previsions de l'exercici de 2002. 

En relació amb les xifres del pressupost inicial d'ingressos de l'exercici de 2003, 
comparades amb les de l'exercici anterior, cal destacar les consideracions següents: 

- El capítol 1, "Imposts directes", representa un 25,3% del total d'ingressos, és a 
dir una disminució del 3,2% respecte de l'exercici de 2002. 

- El capítol 2, "Imposts indirectes", que es compon en la seua totalitat per l'impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, no ha experimentat cap variació 
respecte a l'exercici anterior. 

- El capítol 3, "Taxes i d'altres ingressos", ha disminuït un 5,3%. 

4.3 Modificacions pressupostàries 

En l'exercici de 2003 només s'ha tramitat un expedient de modificació de crèdits; es 
tracta d'un suplement de crèdit per un import de 290.800 euros. En la liquidació del 
pressupost, tanmateix, s'indica que el total de les modificacions pressupostàries puja a 
la xifra de 687.344 euros. 

L'entitat ha realitzat modificacions pressupostàries per valor de 396.544 euros sense 
haver formalitzat cap expedient administratiu, incomplint de forma manifesta els 
articles 153 a 163 de la LRHL, que regulen els tràmits i formalitats als quals ha 
sotmetre's l'entitat per a realitzar una modificació pressupostària. 

En la revisió realitzada en l'única modificació pressupostària en la qual s'ha formalitzat 
el preceptiu expedient administratiu, s'han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- La justificació principal del citat expedient és la situació creada en les partides 
objecte de modificació pel reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 
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de 2002 no ateses en el dit exercici per falta de consignació pressupostària 
suficient i adequada. 

 L'import a què puja el reconeixement extrajudicial de crèdits és de 186.050 
euros, en el qual s'inclou la quota de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, 
corresponent al mes de novembre de 2002, per un import de 29.925 euros. 

- El finançament de l'expedient s'ha realitzat a través del romanent de tresoreria 
per un import de 205.800 euros i per minoració de crèdits en partides 
pressupostàries, per un import de 85.000 euros. 

- La formalització de l'expedient així com la seua tramitació s'ha efectuat en una 
data posterior a la realització efectiva de les modificacions, ja que l'expedient 
s'inicia en octubre de 2003. 

 La comptabilitat del pressupost d'ingressos recull les modificacions de les 
previsions d'ingressos en distints moments de l'exercici, puix que s'ha 
comprovat que els documents en què es formalitzen són de gener, novembre i 
desembre de 2003. 

- L'expedient s'ha tramitat al marge del que preveuen els articles 158.2 de la 
LRHL i 38.2 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que determinen que s'han 
d'aplicar les normes sobre informació, reclamacions i publicitat  aplicables a 
l'aprovació dels pressuposts de l'entitat. 

 No tenim constatació que l'Ajuntament haja formalitzat els tràmits prevists en 
els articles 150 de la LRHL i el 20 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
referents als preceptes citats en el paràgraf anterior. 

4.4 Liquidació del pressupost i resultat pressupostari 

La normativa aplicable a la liquidació del pressupost ve regulada pels articles 172 i 174 
de la LRHL, que han sigut desenrotllats en els articles 89 a 105 del reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, i en les regles 121 a 196 de la Instrucció de Comptabilitat de 
l'Administració Local. La liquidació ha de realitzar-se abans del dia 1 de març de 
l'exercici següent i la seua aprovació correspon al president de l'entitat local.  

La liquidació del pressupost de l'entitat fiscalitzada, corresponent a l'exercici de 2003, 
va ser aprovada per resolució de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2004, i se'n va donar 
compte al Ple en la sessió celebrada el dia 18 de maig de 2004, i en la qual es determina 
el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, tal com es detalla en aquest apartat i 
en el 7 d'aquest informe. 

A partir de les dades recollides en la liquidació del pressupost hem elaborat, en euros, el 
quadre següent d'execució pressupostària:  
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 CAPÍTOLS 

D'INGRESSOS 
PREV. 

INICIALS MOD. PREV. 
DEF. 

DRETS. 
RECON 

INGRES-
SOS 

PEND. 
COBRA. 

%  
EXEC. 

% 
COBRA 

1 I Imposts directes 1.012.391  1.012.391 1.085.085 1.006.083 79.002 107,2 92,7 

2 Imposts indirectes 149.610  149.610 174.523 174.523 0 116,7 100 

3 Taxes i d'altres ingressos 672.814  672.814 572.491 553.977 18.514 85,1 96,8 

4 Transferències corrents 1.463.206  1.463.206 1.460.107 1.350.427 109.680 99,8 92,5 

5 Ingressos patrimonials 4.798  4.798 2.296 2.296 0 47,9 100 

6 Alienac. invers. reals 100.607  100.607 137.680 137.680 0 136,8 100 

7 Transferències de capital 425.381  425.381 465.507 271.951 193.556 109,4 58,4 

8 Variac. activ. financers 0 412.344 412.344 0 0 0 0 -- 

9 Variac. pas. financers 170.500 275.000 445.500 275.000 275.000 0 61,7 100 

 Total 3.999.307 687.344 4.686.651 4.172.689 3.771.937 400.752 89,0 90,4 

          

 CAPÍTOLS DE 
DESPESES 

CRÈDITS 
INICIALS MOD. CRÈD. 

DEFINIT. 
OBLIG. 

RECONE. PAGAMS. PEND. 
PAGA. 

% 
EXEC. 

% 
PAGA 

1 Despeses de  personal 1.923.725 18.000 1.941.725 1.867.770 1.850.969 16.800 96,2 99,1 

2 Béns corr. i  serv. 936.512 249.500 1.186.012 1.167.086 1.020.050 147.036 98,4 87,4 

3 Despeses financeres 42.071 (32.000) 10.071 6.370 6.370 0 63,3 100 

4 Transferències corrents 143.373 11.300 154.673 146.631 122.365 24.266 94,8 83,5 

6 Inversions reals 899.535 450.544 1.350.079 965.723 879.553 86.170 71,5 91,1 

7 Transferències capital 0 0 0 0 0 0   

8 Variac. act. financers 0 0 0 0 0 0   

9 Variac. pas. financers 54.091 (10.000) 44.091 35.260 35.260 0 80 100 

  Total 3.999.307 687.344 4.686.651 4.188.840 3.914.567 274.273 89,4 93,5 

Quadre 2 
 

La liquidació del pressupost corresponent a l'exercici de 2003 presenta el resultat 
pressupostari següent, en euros, obtingut a partir de la resolució de l'Alcaldia de data 23 
d'abril de 2004, en la qual s'aprova dita liquidació: 
 

 2003 

( a ) Drets reconeguts nets 4.172.689 

( b ) Obligacions reconegudes netes  4.188.840 

( c ) Resultat pressupostari ( a – b ) (16.151) 

( d ) Desviacions positives de finançament -- 

( e ) Desviacions negatives de finançament -- 

( f ) Despeses finançades amb romanent de tresoreria 277.601 

( g ) Resultat d'operacions comercials -- 

Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) 261.450 

Quadre 3 
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L'anàlisi del quadre anterior permet observar que el resultat pressupostari quantificat 
sols es presenta ajustat per les obligacions  finançades amb romanent de tresoreria, i 
l'ajust no s'ha practicat per les desviacions de finançament derivades de despeses amb 
finançament afectat, tal com estableixen l'article 97 del RD 500/1990 i la regla 347 de 
la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. 

En les regles 376 a 381 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, es 
regula el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat, que són 
determinats en la base 30 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'entitat per a 
l'exercici de 2003. L'objectiu d'aquest ajust és, fonamentalment, calcular en la 
liquidació del pressupost les desviacions de finançament que puguen produir-se com a 
conseqüència de desfases en els ritmes prevists d'execució de la despesa i dels ingressos 
que els financien. 

Tant del finançament afectat a la construcció del centre ocupacional "El Castellet", com 
de les subvencions de l'INEM que financien part dels costs de personal de les obres de 
millora i ampliació de camins, poden derivar-se desviacions de finançament imputables 
a l'exercici de 2003, amb la qual cosa és necessari el seu seguiment i control comptable. 
Això sense perjudici d'altres projectes de despesa procedents d'exercicis anteriors. 

En no haver-se elaborat l'estat de despeses amb finançament afectat, no és possible 
comprovar l'adequació de l'import del resultat pressupostari amb el qual resultaria de 
valorar les desviacions de finançament imputables a l'exercici. 

Quant a l'ajust practicat per l'entitat relatiu a les obligacions finançades amb romanent 
de tresoreria, per la xifra de 277.601 euros, cal dir que no hem pogut comprovar la seua 
adequació per raó de les circumstàncies següents: 

- Hom té constatació de l'existència d'un únic expedient de modificació de crèdits, 
en concret d'un suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria per 
205.800 euros, la tramitació del qual no s'ha ajustat al que disposa la normativa 
vigent, tal com indica l'apartat 4.3 d'aquest informe. 

- No tenim constatació de l'existència de cap expedient de modificació de crèdits 
per incorporació de romanents. 

Per tant, amb les consideracions expressades no es pot afirmar que el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2003 corresponga a la xifra de 261.450 euros. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

5.1 Despeses de personal 

L'execució del capítol 1 del pressupost de despeses, corresponent a les despeses de 
personal durant l'exercici de 2003, en euros, ha sigut la següent: 

 
Conceptes de despeses Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

%  
execu. 

%  
pagament 

Alts càrrecs 18.000 16.470 14.000 91,5 85,0

Personal eventual  0 0 0 -- -- 

Personal funcionari 866.110 786.259 786.259 90,8 100 

Personal laboral 551.676 587.444 586.034 106,5 99,8

D'altre personal 0 0 0 -- -- 

Incentius al rendiment 32.000 12.071 12.071 37,7 100 

Desp. socials a càrrec de l'ocupador 473.939 465.526 452.605 98,2 97,2

Total capítol 1.941.725 1.867.770 1.850.969 96,2 99,1

Quadre 4 

L'anàlisi de la plantilla de personal i del pressupost inicial de l'exercici permet observar 
que en l'exercici de 2003 s'ha produït un increment de 269.895 euros, en relació amb els 
crèdits consignats en el pressupost corresponent a l'exercici de 2002, cosa que 
representa un percentatge del 16%. 

Pel que fa a aquest increment notable experimentat en les despeses de personal, cal 
esmentar que l'entitat no ha complit amb el que preveu l'article 19.2 de la Llei 52/2002, 
de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici de 2003, que 
estableix que les retribucions del sector públic estatal, en el qual s'integren les entitats 
locals, no podran experimentar un increment superior al 2% respecte a les del l'any 
2002, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparança, tant pel que fa a 
efectius de personal com de la seua antiguitat. 

En aquest sentit no es té constatació que l'entitat haja promogut cap actuació per a 
realitzar el càlcul de la massa salarial i de les variacions experimentades. 

La plantilla de l'entitat es compon d'un total de 64 llocs de treball, 41 dels quals són de 
naturalesa funcionarial i 23 de naturalesa laborar. A la data de tancament de l'exercici 
de 2003 es trobaven vacants un total de 20 llocs de treball, cosa que representa el 31% 
del total. 

La revisió efectuada quant a l'execució pressupostària d'aquest capítol del pressupost de 
despeses ha posat de manifest les circumstàncies següents: 
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- Les despeses de personal, pel que fa a les previsions definitives, representen un 
41% del total de despeses de l'exercici. 

- Les obligacions reconegudes durant l'exercici de 2003, que pugen a 1.867.770 
euros, han experimentat un augment del 35,5% respecte a l'exercici de 2002. 

- El grau d'execució de les despeses aconseguit és del 96,2%; el grau de 
realització de les obligacions reconegudes ha comportat un percentatge del 
99,1%. 

Comparant l'execució pressupostària amb els resums mensuals de les nòmines, hem 
detectat una diferència de 15.591 euros, corresponents a retribucions per treballs i 
serveis esporàdics, realitzats per persones que no tenen relació contractual laboral amb 
l'Ajuntament, que s'han inclòs de forma incorrecta com a "Retribucions del personal 
laboral" en aquest capítol pressupostari, quan haurien d'haver-se imputat al capítol 2 del 
pressupost de despeses. 

En el marc de la fiscalització efectuada, s'ha posat de manifest que s'ha realitzat el 
reconeixement extrajudicial d'un crèdit, aprovat el 20 de febrer de 2003 pel Ple de 
l'entitat, per un total de 29.924 euros, d'obligacions corresponents a la Seguretat Social 
del mes de novembre de 2002. 

Per al reconeixement de les obligacions per la quota patronal de la Seguretat Social, 
l'entitat adopta el criteri de reconèixer les obligacions en el moment en què es produeix 
el seu pagament. En aquest sentit, en l'exercici de 2003 es reconeix l'obligació 
corresponent a desembre de 2002, mentre que la corresponent a desembre de 2003 
s'imputa a l'exercici de 2004. 

La circumstància anterior hauria de ser corregida per l'entitat, ja que per aplicació de 
l'article 144 de la LRHL, les obligacions reconegudes en un exercici han de ser 
imputades al pressupost d'aquest exercici i no a aquell en què es fa efectiu el pagament. 

L'Ajuntament ha presentat a l'Agència Tributària els models de declaració de les 
retencions a compte del IRPF practicades. Aquests documents, però, no han sigut 
formalitzats de forma correcta, ja que la totalitat de les retribucions satisfetes s'han 
declarat com a rendiments de treball, quan part d'aquests haurien d'haver rebut la 
qualificació de rendiments d'activitats econòmiques. 

Hem fet una prova en detall de la nòmina de personal de l'Ajuntament mitjançant la 
selecció d'una mostra de treballadors i n'hem extret les conclusions següents: 

- Les retribucions satisfetes al personal s'ajusten al que disposa per a cadascun 
dels llocs de treball, al temps que les retencions practicades s'han realitzat 
d'acord amb el que preveu la normativa de l'IRPF. 

- Les retribucions percebudes pels membres de l'entitat es corresponen amb les 
aprovades pel Ple i la seua comptabilitat és adequada. 
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- Els expedients de personal que han sigut revisats no contenen tota la informació 
relativa a la vida administrativa o laboral dels empleats, ni les dades personals i 
familiars dels treballadors, que són rellevants a fi de formalitzar les nòmines. 
Hem comprovat que hi ha una dispersió quant a l'arxiu de la informació. 

5.2 Despeses en béns corrents i serveis 

L'execució pressupostària del capítol 2 del pressupost de despeses és, en euros, la que 
mostra el quadre següent, en el qual detallem els conceptes econòmics i el seu grau 
d'execució i de compliment: 

 
Concepte de despeses Crèdits 

definitius 
Obligac. 
reconeg. 

Pagaments
líquids 

Pendent 
pagam. 

% 
execuc. 

% 
pagam. 

Mant. i conser. infr. i béns natur  

Mant i conser. edif. i altres constr. 

Material de transport 

Mobiliari i estris 

Equip. per a proc. informació 

Material d'oficina 

Subministraments 

Comunicacions 

Transports 

Primes d'assegurança 

Despeses diverses 

Treballs realit. per altres empreses 

Dietes 

Locomoció 

D'altres indemnitzacions 

156.828 

51.071 

5.000 

1.000 

11.500 

46.000 

131.263 

29.200 

1.500 

18.000 

252.805 

465.022 

1.803 

3.000 

12.020 

143.955 

59.671 

7.868 

1.836 

10.365 

49.617 

137.339 

26.792 

1.975 

18.565 

253.637 

440.064 

1.559 

2.213 

11.630 

134.492 

54.069 

6.627 

1.676 

9.164 

44.672 

114.889 

26.759 

1.794 

18.565 

236.671 

362.931 

1.559 

2.027 

4.156 

9.463 

5.602 

1.241 

160 

1.201 

4.945 

22.450 

33 

181 

-- 

16.966 

77.133 

-- 

186 

7.474 

91,8% 

116,8% 

157,4% 

183,6% 

90,1% 

107,9% 

104,6% 

91,8% 

131,7% 

103,1% 

100,3% 

94,6% 

86,5% 

73,8% 

96,8% 

93,4% 

90,6% 

84,2% 

91,3% 

88,4% 

90,0% 

83,7% 

99,9% 

90,8% 

100% 

93,3% 

82,5% 

100% 

91,6% 

35,7% 

Total capítol 1.186.012 1.167.086 1.020.051 147.035 98,4% 87,4% 

Quadre 5 

L'anàlisi de la informació continguda en el quadre anterior permet observar que els 
conceptes més representatius d'aquest capítol són els conceptes "Despeses diverses" i 
"Treballs realitzats per altres empreses", que representen conjuntament el 59,4% del 
total de les obligacions reconegudes durant l'exercici. 

El grau d'execució pressupostària d'aquest capítol i els nivells de pagaments realitzats 
són elevats, en la mesura en què representen sengles percentatges del 98,4% i 87,4%. 

Cal assenyalar que alguns conceptes presenten un grau d'execució superior al 100%, ja 
que les limitacions quant al reconeixement d'obligacions s'efectuen en funció del nivell 
de vinculació jurídica aprovat per l'entitat, i que per a l'exercici de 2003 s'estableix, 
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d'acord amb la base cinquena de les bases d'execució pressupostària, a escala d'article 
respecte a la classificació econòmica en el capítol 2 del pressupost de despeses. 

5.3 Transferències corrents 

L'execució del capítol 4 del pressupost de despeses de l'Ajuntament que correspon a les 
despeses per transferències corrents realitzats durant l'exercici de 2003, ha sigut la 
següent, en euros: 

 
Conceptes de despeses Crèdits 

totals 
Obligac. 
reconeg. 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagam. 

% 
execu. 

% 
pagam.

Aport. a soc. mercant. municip. i prov. 63.568 58.764 45.141 13.623 92,4 76,8 

D'altres transf. corrents a empr. de l'ens local 42.056 39.865 36.709 3.156 94,8 92,1 

Transferències corrents a EE. LL. 12.000 11.333 11.333 -- 94,4 100 

D'altres transferències corrents 37.049 36.668 29.181 7.487 99,0 79,6 

Total capítol 154.673 146.630 122.364 24.266 94,8 83,5 

Quadre 6 

Les despeses d'aquest capítol del pressupost de despeses representen el 3,3% dels 
crèdits definitius del pressupost de l'entitat i el 3,5% del total de les obligacions 
reconegudes. Com indica el quadre anterior, el grau d'execució ha sigut del 94,8%, 
mentre que el grau de realització representa el 83,5% de la consignació d'aquest capítol 
pressupostari. 

Hem analitzat les subvencions concedides per l'Entitat a 31 beneficiaris a fi de 
comprovar si s'ha respectat el procediment previst en la base 27 de les bases d'execució 
del pressupost corresponent a l'exercici de 2003, i n'hem tret les conclusions següents: 

- Es recull una subvenció nominativa per un import de 5.049 euros per al 
manteniment del Col·legi Públic Severí Torres, que no coincideix amb la 
finalment concedida. Aquesta circumstància hauria de ser corregida per l'entitat 
perquè coincidisca la quantitat prevista amb la subvenció concedida. 

- Es recull una altra subvenció nominativa a favor de la "Sociedad Musical Lira 
Castellonense", encara que no es concreta la quantitat, que remet a la posterior 
aprovació de la Comissió de Govern. Aquesta circumstància no hauria d'haver-
se produït, ja que en el supòsit de subvencions nominatives ha de consignar-se 
en les bases d'execució del pressupost, no sols el beneficiari, sinó també l'import 
de la subvenció. 

- Pel que fa a la resta de subvencions concedides, de les quals no existeix cap 
previsió en les citades bases, no es té constatació que l'entitat haja articulat un 
procediment que garastisca el compliment dels principis d'igualtat, publicitat, 
concurrència i objectivitat, que són aplicables en aquest tipus de despeses. 
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Hem revisat una mostra significativa del total de les obligacions reconegudes i hem 
verificat que els beneficiaris han presentat la documentació justificativa de l'aplicació 
dels fons rebuts. 

En cap dels supòsits revisats, però, no existeix constatació que l'entitat haja formalitzat 
el tràmit previst en l'article 170.2 de la LRHL de comprovar, abans de la concessió de 
les subvencions, que els beneficiaris es troben al corrent de les seues obligacions 
tributàries amb l'entitat. 

Un exemple d'aquesta manera d'actuar és la concessió d'una subvenció i el posterior 
pagament de 15.840 euros a la "Sociedad Musical Lira Castellonense", ja que aquesta 
Sociedad devia a l'entitat un deute tributari de 1.863,08 euros, corresponents a les 
quotes de l'IBI dels períodes impositius 2002 i 2003 i els recàrrecs de constrenyiment 
corresponents. La concessió d'aquesta subvenció es va fer, per tant, incomplint de 
forma manifesta el citat article 170.2 de la LRHL. 

També hem comprovat que l'Ajuntament ha imputat al capítol 2, corresponent a 
despeses en béns corrents i serveis en el subconcepte "Festes populars", les subvencions 
concedides a l'"Associación de Moros y Cristianos", a la "Junta Local Fallera" i a la 
"Comparsa Contrabandistas" per un total de 21.209 euros, que haurien d'haver sigut 
imputades a aquest capítol de transferències corrents d'acord amb el que preveu l'ordre 
de 20 de setembre de 1989, que estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats 
locals. 

5.4 Inversions reals 

En el quadre següent mostrem, en euros, un resum de l'execució de les inversions 
realitzades per l'entitat, així com els graus d'execució i de realització aconseguits: 

 

Concepte de despesa 
Crèdits 

definitius
Obligac. 
reconeg. 

Pagaments
líquids 

Pendent 
pagam. 

% 
execuc. 

% 
pagam. 

D'altres inversions noves 245.463 118.558 88.146 30.412 48,3% 74,3%

Reposició 317.166 268.467 268.467 -- 84,6% 100% 

D'altres inversions 15.179 15.179 15.179 -- 100% 100% 

Terrenys i béns naturals 13.000 12.228 12.228 -- 94,1% 100% 

Edificis i d'altres construccions 459.180 384.521 384.521 -- 83,7% 100% 

Mobiliari i estris 4.500 4.133 4.133 -- 91,8% 100% 

Projectes complexos 295.591 162.637 106.878 55.759 55,0% 65,7%

Total capítol 6 1.350.079 965.723 879.552 86.171 71,5% 91,1%

Quadre 7 

Com podem observar en el quadre anterior, el percentatge d'execució s'eleva al 71,5%, 
xifra inferior a la d'altres capítols del pressupost de l'entitat, per raó del baix grau 
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d'execució de les inversions de dos projectes registrats en els conceptes pressupostaris 
"D'altres inversions noves" i "Projectes complexos", que presenten sengles percentatges 
d'execució pressupostària del 48,3% i el 55%. 

En el marc de la fiscalització d'aquest capítol 6 del pressupost de despeses, cal indicar 
que el concepte "Projectes complexos", s'inclouen les despeses d'execució de la 
construcció d'un camp de futbol corresponent al projecte denominat "Nova zona 
esportiva". 

Aquesta inversió ha patit una demora en la seua execució perquè cal traslladar la línia 
elèctrica de tensió mitjana que vola sobre els terrenys on està executant-se, 
circumstància que calia haver tingut en compte en el moment de formalitzar el 
replanteig del projecte, amb caràcter previ a la tramitació de l'expedient i adjudicació 
del contracte, d'acord amb l'article 129 de la LCAP. 

La solució proposada per a l'acabament del contracte és la tramitació d'un expedient 
d'expropiació forçosa dels terrenys adjacents, amb el consegüent desviament de la 
citada línia elèctrica, cosa que determinarà un cost addicional, al cost inicial del 
projecte, la quantia del qual dependrà de la resolució final del citat expedient. 

També hem comprovat que en el concepte "Edificis i d'altres construccions", s'inclouen 
les despeses derivades de la construcció del centre ocupacional "El Castellet", que 
compta amb un pressupost total d'adjudicació de 422.504 euros, el qual està finançat en 
un 93% per la Conselleria de Benestar Social. 

El termini d'execució del dit projecte, segons la clàusula 15 del plec de clàusules 
administratives, s'estén als exercicis 2002, 2003 i 2004, distribució que coincideix amb 
la que procedeix del finançament de la Generalitat Valenciana, però no amb el 
programa d'execució d'obra del contractista, que preveu l'execució de novembre de 
2002 fins a abril de 2003, atesa la clàusula segona del plec que regia la contractació. 

Hem revisat la distribució de les certificacions d'obra d'aquest projecte d'inversió i hem 
comprovat que no correspon al que preveu l'article 145 de la LCAP, que demana el 
lliurament de certificacions mensuals, ni tampoc amb el plec de clàusules 
administratives que, en la seua clàusula 20, assenyala que s'expediran certificacions 
trimestralment a efectes de pagament. D'altra banda, en la certificació número 2, s'han 
ressenyat uns imports de licitació i adjudicació erronis. 

Les certificacions d'obra formalitzades s'han emés en funció del finançament rebut de la 
Generalitat Valenciana, quan haurien d'haver-se realitzat d'acord amb l'execució real de 
l'obra i, si era el cas, haver-se practicat els ajusts derivats de les desviacions de 
finançament afectat, tant en el resultat pressupostari, com en el romanent de tresoreria, 
el seguiment i control comptable del qual és obligat. 

També hem comprovat que en el concepte pressupostari "D'altres inversions noves", 
s'inclou el projecte "Murets d'ampliació i reparació amb sorra de diversos camins". Es 
tracta d'una obra que va executar directament l'Ajuntament durant els mesos de juliol, 
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agost i setembre de 2003; a aqueix efecte, la mateixa entitat va adquirir els materials i 
utensilis necessaris i contractà  personal procedent de l'INEM, dins del Pla Especial 
d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides. 

En l'execució del citat projecte d'inversió, l'entitat hagué de fer front a unes despeses de 
personal de 120.555 euros, que foren subvencionats en un 93,6% per l'INEM. Aquestes 
despeses foren imputades al capítol 1 del pressupost de despeses, al contrari que el cost 
dels utensilis i del material usats en l'obra, així com les despeses de direcció del peons 
agrícoles, per un valor conjunt de 9.397 euros, que van ser imputats a aquest capítol 6. 

Les despeses de personal que ha comportat l'obra són costs directament imputables a la 
realització de l'obra i, seguint el mateix criteri utilitzat per l'entitat respecte als costs de 
materials i utensilis, i de la direcció dels peons agrícoles, haurien d'haver-se 
comptabilitzat en el capítol 6 del pressupost de despeses com a major valor de les 
inversions realitzades durant l'exercici. 
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6. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

6.1 Ingressos tributaris i recaptació 

En el quadre següent, amb les xifres expressades en euros, resumim l'execució 
pressupostària dels capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos de l'entitat: 

 
CONCEPTES D'INGRESSOS PREV. 

DEFINITIV.
DRETS 

RECONE. INGRESSOS PEND. 
COBRAM. 

%  
EXEC. 

% 
COBRAM.

IBI, de naturalesa rústica 133.789 133.710 123.658 10.052 99,9 92,5 
IBI, de naturalesa urbana 593.944 602.710 558.736 43.974 101,5 92,7 
Imp. vehicles tracció mecànica 243.779 248.483 227.174 21.309 101,9 91,4 
Imp. Incr. Valor. Terrenys Nat. Urb. 28.878 33.547 31.997 1.550 116,2 95,4 
Impost activitats econòmiques 12.000 66.635 64.517 1.118 555,3 96,8 
1.- IMPOSTS DIRECTES 1.012.390 1.085.085 1.006.082 79.003 107,2 92,7 
Imp. Construccions instal·la. i obres 149.610 174.523 174.523 0 116,7 100 
2.- IMPOSTS INDIRECTES 149.610 174.523 174.523 0 116,7 100 
Taxa expedició de documents 821 1.037 1.037 0 126,3 100 
Cementeri 25.000 41.856 41.856 0 167,4 100 
Llicències urbanístiques 94.755 75.942 75.942 0 80,1 100 
Llicències obertura establiments 4.000 224 224 0 5,6 100 
Taxa recollida escombraries 101.784 103.060 96.836 6.224 101,3 94 
Taxa clavegueram 23.050 23.382 22.063 1.319 101,4 94,4 
TAXES PER PRESTAC.SERV.PUBL 249.410 245.501 237.958 7.543 98,4 96,9 
Mercat 30.774 31.615 31.615 0 102,7 100 
Piscina municipal polisportiu 16.643 18.720 18.720 0 112,5 100 
Preu públic runes 0 0 0 0 -- -- 
PREUS PÚBL. PREST. SERV. 47.417 50.335 50.335 0 106,2 100 
Entrada de vehicles 28.764 30.893 30.227 666 107,4 97,8 
Taules i cadires 2.307 3.841 3.841 0 166,5 100 
Llocs públics 0 0 0 0 -- -- 
Guies, pals, etc. 39.910 58.357 50.601 7.756 146,2 86,7 
PREUS PUBL..UTILITZAC. PRIVAT 70.981 93.091 84.669 8.422 131,1 91 
Quotes d'urbanitz. C/ Tomàs Estruch 114.408 0 0 0 -- -- 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS 114.408 0 0 0 -- -- 
Multes de trànsit 7.433 9.393 6.843 2.550 126,4 72,9 
Recàrrecs de constrenyiment 7.170 7.334 7.334 0 102,3 100 
Interessos de demora 7 0 0 0 0 -- 
Matrícules EPA 11.113 18.419 18.419 0 165,7 100 
D'altres ingressos imprevists 21.035 26.431 26.431 0 125,7 100 
Ingressos COM "El castellet" 23.535 26.403 26.403 0 112,2 100 
Ingressos escola infantil municipal 110.000 81.966 81.966 0 74,5 100 
Aprofitaments urbanístics 0 390 390 0 -- 100 
Ingressos escola d’estiu 3.465 3.575 3.575 0 103,2 100 
Campament 6.840 9.650 9.650 0 141,1 100 
D'ALTRES INGRESSOS 190.598 183.561 181.011 2.550 96,3 98,6 
3.- TAXES I D'ALTRES INGRES. 672.814 572.488 553.973 18.515 85,1 96,8 

Quadre 8 

L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet observar que els imposts 
directes i indirectes de l'entitat, que s'agrupen en els capítols 1 i 2 del pressupost 
d'ingressos, impliquen el 30,1% del total de drets reconeguts en l'exercici, mentre que 
els drets liquidats en el capítol 3, on s'agrupen les "Taxes i d'altres ingressos", 
representen el 14,3% del total del pressupost d'ingressos. 
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En l'exercici de 2003, l'organització de l'àrea d'ingressos no es trobava assignada a una 
instància administrativa concreta, i l'entitat no comptava amb un procediment específic 
de recaptació, tret de les qüestions previstes en cada una de les ordenances fiscals. En 
l'exercici de 2004, però, s'han aprovat noves ordenances fiscals reguladores dels tributs 
i una ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs per a 2005. 

És imprescindible que l'entitat elabore uns manuals de procediments interns de 
funcionament entre els distints departaments implicats en matèria de recaptació, a fi 
d'aclarir qui tramita i comptabilitza els diferents ingressos, qui recapta i tramita la 
certificació de descobert, la providència del constrenyiment, entre altres tràmits, perquè 
puga exercir-se un seguiment i sobre aquest un adequat control intern. 

Els citats manuals de procediment han d'orientar-se a aconseguir els objectius següents: 

- Establir canals d'informació suficient en l'entitat perquè el sistema d'informació 
comptable puga registrar les liquidacions tributàries practicades en el moment 
en què es dicta el corresponent acte administratiu, i no únicament si es cobra. 

- Que en la data de tancament de l'exercici pressupostari consten pendents 
d'ingressar tots els recursos liquidats en aqueix any, que no hi hagen sigut 
recaptats. 

- Assegurar que el tresorer, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en 
període voluntari, dicte la corresponent providència de constrenyiment. 

- Que no es mantinguen en exercicis tancats drets pendents de cobrament, per 
expedients inactius que puguen arribar a prescriure. 

- Facilitar que els procediments recaptadors es tramiten en tota la seua extensió. 

Pel que fa a la gestió tributària de l'IBI i de l'IAE, no tenim constatació que s'hi haja 
formalitzat la notificació col·lectiva del període de recaptació en voluntària dels 
padrons, d'acord amb el que dicten els articles 124.3 de la LGT i 88 del Reglament 
General de Recaptació. 

En l'exercici de 2003 l'entitat no exercia directament la recaptació de la majoria dels 
seus ingressos tributaris. Aquesta situació s'ha modificat posteriorment, ja que el Ple de 
l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2004, va adoptar un acord 
perquè a partir del primer de gener de 2005 la recaptació dels tributs propis fóra 
gestionada directament pel personal funcionari de l'entitat. 

En l'exercici objecte de fiscalització seguia vigent un contracte amb una societat 
mercantil privada, formalitzat el dia 1 de setembre de 1989, el premi de cobrança del 
qual va ser modificat el 29 de desembre de 1995, en virtut del qual aquesta empresa 
assumia les competències següents: 

- Recaptació en període voluntari i en via executiva de l'impost sobre béns 
immobles, l'impost sobre activitats econòmiques, l'impost sobre vehicles de 



Ajuntament de Villanueva de Castellón. Exercici de 2003 

- 28 - 

tracció mecànica, així com les taxes que s'exigeixen per guals en la via pública, 
recollida domiciliària del fem i clavegueram. 

- Recaptació en període executiu d'altres ingressos de dret públic com ara l'impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i les multes. 

En relació amb el contracte formalitzat amb la societat mercantil que exercia les 
funcions de recaptació, cal indicar que en l'expedient corresponent consta dipositat un 
aval bancari per 15.733 euros per a respondre de les obligacions derivades del 
contracte. 

En l'expedient fiscalitzat no consta cap document que justifique que s'incrementés el 
citat aval, en funció del major volum de recaptació que es va posar a disposició de 
cobrament. No tenim constatació que s'haja tramitat, posteriorment, el corresponent 
expedient de devolució de fiances. 

Quant a la gestió recaptadora de l'empresa col·laboradora de l'Ajuntament, les 
circumstàncies de major interés que interessa ressaltar són: 

- No hem pogut comprovar si el compte de recaptació corresponent a l'exercici de 
2003 que va presentar l'empresa col·laboradora amb la recaptació municipal, ha 
sigut aprovada per l'òrgan competent. 

- L'empresa col·laboradora era l'encarregada d'emetre els documents de pagament 
dels diferents tributs que recaptava, sense que l'Ajuntament realitzés la 
preceptiva supervisió, tal com venia establit en les corresponents ordenances 
fiscals de l'Ajuntament. 

- La prova d'auditoria realitzada a partir dels llibres majors de conceptes del 
pressupost d'ingressos, així com la liquidació i el compte de recaptació, amb 
l'objectiu de creuar el pendent de cobrament, va posar de manifest la 
coincidència dels saldos. 

- Les llistes nominatives de deutors que han de justificar els saldos que es 
presenten en el compte de recaptació no són adequats. En les relacions referides 
a l'impost de vehicles de tracció mecànica i a la taxa per guals en la via pública, 
la relació nominativa presentada com a justificativa es referia als deutors en la 
data d'acabament del període voluntari de pagament, i no a la data de tancament 
de l'exercici de 2003. 

6.2 Ingressos per transferències corrents i de capital 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de l'execució pressupostària dels capítols 
4 i 7 del pressupost d'ingressos, detallada per conceptes pressupostaris, així com els 
respectius graus d'execució i realització aconseguits: 
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CONCEPTES 

D'INGRESSOS 
PREVIS. 

DEFINITIV.
DRETS. 

RECONEG. INGRESSOS PENDENT 
COBRAM. 

% 
EXEC. 

% 
COBRAM.

Transferències de l'Estat 936.554 950.442 950.442 0 101,5% 100% 

Transf. OO. AA Adms. Estat. 175.818 122.171 112.800 9.371 69,5% 92,3% 

Transf. OO. AA. Adms. Auton. 33.075 44.430 41.080 3.350 134,3% 92,5% 

Transf. Admó. de la GV 314.754 341.401 246.105 95.296 108,5% 72,1% 

D'altres transferències corrents 3.005 1.663 0 1.663 55,3% 0,0% 

TOTAL TRANS. CORRENTS 1.463.206 1.460.107 1.350.427 109.680 99,8% 92,5% 

PARTICIP. CAP. 4 s/TOTAL 31,2% 35,0% 35,8% 27,4% -- -- 

Transf. Admó. de la GV 290.105 56.235 0 56.235 19,4% 0,0% 

Transferències de diputacions 93.142 363.138 225.817 137.321 389,9% 62,2% 

Transf. inst. sense fins lucratius 0 4.000 4.000 0 -- 100% 

Transferències de l'exterior 42.134 42.134 42.134 0 100% 100% 

TOTAL TRANSF. CAPITAL 425.381 465.507 271.951 193.556 109,4% 58,4% 

PARTICIP. CAP. 7 s/TOTAL 9,1% 11,2% 7,2% 48,3% -- -- 

TOTAL INGRESSOS 4.686.651 4.172.689 3.771.937 400.752 89,0% 90,4% 

Quadre 9 

L'anàlisi de les dades consignades en el quadre anterior, pel que fa a les transferències 
corrents, permet formular les consideracions següents: 

- El pressupost definitiu de les transferències corrents rebudes puja a 1.463.206 
euros, xifra que representa el 31,2% del total dels ingressos del pressupost de 
l'entitat. 

- Els drets reconeguts nets pugen a 1.460.107 euros, el 35% del total de drets 
reconeguts en el pressupost de l'entitat. 

- Els ingressos líquids d'aquest capítol 4 del pressupost han pujat a 1.350.427 
euros, cosa que ha determinat un alt grau d'execució i realització pressupostària, 
amb sengles percentatges del 99,8% i el 92,5%. 

- La principal font de finançament per transferències corrents prové de la 
participació en els tributs de l'Estat, que representen un 64% del total dels 
ingressos del capítol 4, i que s'han cobrat en la seua totalitat durant l'exercici. 

Quant a les transferències de capital consignades en el pressupost de l'entitat, les dades 
de major interés són les següents: 

- El pressupost definitiu va pujar a 425.381 euros, xifra que representa el 9,1% 
del total del pressupost. 
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- Els drets reconeguts nets s'elevaren a 465.507 euros, mentre que els ingressos 
líquids de l'exercici foren de 271.951 euros. Aquestes quantitats posen de 
manifest un elevat grau d'execució pressupostària, però un baix percentatge de 
cobrament, ja que representen el 109,4% i el 58,4% respectivament. 

Hem revisat una mostra significativa de les subvencions corrents i de capital rebudes 
durant l'exercici, en la qual s'han posat de manifest els aspectes significatius següents: 

- La Corporació ha registrat com a transferència corrent, per un import de 
112.8000 euros, una subvenció concedida per l'INEM per a sufragar  els costs 
salarials derivats de l'obra executada per la pròpia entitat, denominada "Murets 
ampliació i reparació amb sorra de varis camins". Si tenim en compte que 
aquesta obra constitueix, d'acord amb el seu expedient, una millora en la 
infraestructura de camins i desguassos, hauria d'haver-se registrat en el capítol 7 
d'ingressos, que agrupa les transferències de capital rebudes. 

- L'Ajuntament ha registrat dues voltes una subvenció corrent percebuda de la 
Generalitat Valenciana per a la formació de persones adultes, per un import de 
23.105 euros. Aquesta subvenció figurava com a drets reconeguts pendents de 
cobrament en l'exercici de 2005, circumstància que hauria de ser regularitzada 
per l'entitat i fer l'anul·lació corresponent. 

- L'entitat registra els drets derivats dels ingressos per subvencions corrents en el 
moment en què se signa el seu acord de concessió, quan hauria de fer-ho en el 
moment del seu cobrament, d'acord amb la normativa dictada per la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat. 

- Quant a les subvencions de capital, l'entitat comptabilitza els ingressos en 
funció de les certificacions de les obres afectades a les dites subvencions. 

- L'entitat ha registrat incorrectament com a transferència de la Diputació de 
València, la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social de la 
Generalitat Valenciana, per sufragar els costs de construcció del centre 
ocupacional "El Castellet", i que hauria d'aparèixer comptabilitzada en el 
concepte "Transferències de la comunitat autònoma". 

 La circumstància anterior ha determinat que en la liquidació del pressupost 
s'haja registrat de forma incorrecta un grau d'execució de les transferències 
procedents de la Diputació Provincial de València, que se situa en un 
percentatge del 389%, mentre que les dades d'execució de les transferències de 
la Generalitat Valenciana sols arriben al 19,4%. 

- Pel que fa a les subvencions procedents d'exercicis tancats, cal indicar que la 
pràctica totalitat han sigut cobrades en l'exercici de 2003, reduint-se les 
subvencions pendents de cobrament en el dit exercici a dues subvencions, una 
per un import de 3.810 euros i l'altra per 12.020 euros, cobrades en l'exercici de 
2004. 
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7. ROMANENT DE TRESORERIA 

Les dades del romanent de tresoreria de l'exercici de 2003, obtinguts a partir del decret 
de l'Alcaldia que aprova la liquidació del pressupost, en euros, són les següents: 

 
 2003 

1 DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:  455.535 

( + ) de pressuposts d'ingressos, corrent 400.752 -- 

( + ) de pressuposts d'ingressos, tancats 211.022 -- 

( + ) de recursos d'altres ens públics 0 -- 

( + ) d'altres operacions no pressupostàries 1.751 -- 

( - ) Saldos de cobrament dubtós 157.990 -- 

( - ) Ingressos pendents d'aplicació 0 -- 

2 CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:  -- 405.678 

( + ) de pressupost de despesa, corrent 274.273 -- 

( + ) de pressupost de despesa, tancat 3.679 -- 

( + ) de pressupost d'ingrés 0  -- 

( + ) de recursos d'altres ens públics 0  -- 

( + ) d'altres operacions no pressupostàries 127.726 -- 

( - ) Pagaments pendents d'aplicació -- -- 

3 FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA -- 49.196 

4 ROMAN. LÍQUID TRESORERIA (1 – 2 + 3) -- 99.053 

5 ROMAN. DESPESES FINANÇAM. AFECTAT -- 167.743 

6 ROMAN. DESPESES GENERALS (1-2+3-5) -- (68.690) 

Quadre 10 

El romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a l'exercici de 2003 és 
negatiu i per això l'entitat en l'exercici de 2004 va adoptar alguna de les mesures 
previstes en l'article 174 de la LRHL, per a aquests supòsits. 

L'entitat podria haver optat per un reducció de les despeses del nou pressupost, per una 
quantia igual al dèficit produït, acudir al concert d'una operació de crèdit pel seu 
import, sempre que es donaren les condicions assenyalades en l'article 158.5 de la 
LRHL, o aprovar el pressupost de l'exercici següent, amb un superàvit inicial, de 
quantia no inferior al repetit dèficit. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2004, va aprovar 
inicialment una modificació de crèdits en el concepte d'ingressos "Préstec d'estalvi 
energètic", a fi d'aconseguir un superàvit que anivellés el dit romanent de tresoreria 
negatiu per a despeses generals. 
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No obstant això, no es va concertar cap operació de crèdit ni es van reconèixer drets en 
el citat concepte d'ingressos en el pressupost de 2004. Per tant considerem que l'entitat 
no ha complit el procediment previst en l'article 174 de la LRHL. 

L'anàlisi de les diferents magnituds consignades en el romanent de tresoreria permet 
formular les consideracions següents: 

- La xifra que ajusta els drets pendents de cobrament -minvats pels que es 
consideren de cobrament dubtós- està regulada en la base 43.3 de les Bases 
d'Execució del Pressupost, i hem comprovat que el càlcul és correcte. 

- Pel concepte de romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament 
afectat, figura la quantitat de 167.743 euros, import que no hem pogut 
comprovar si correspon a la suma de les desviacions de finançament 
acumulades positives per a cada un dels projectes de despesa amb finançament 
afectat, ja que no s'ha elaborat l'estat de despeses amb finançament afectat, tal i 
com disposa la regla 429 de la Instrucció de Comptabilitat. 

- A la fi de l'exercici, l'Ajuntament presenta un saldo en el compte "Pagaments 
pendents d'aplicació" d'1.327.698 euros. No es tracta, tanmateix, de pagaments 
relatius a obligacions pendents de pagament incloses en el romanent de 
tresoreria, sinó que són obligacions reconegudes i pagades en exercicis anteriors 
pendents d'imputar a pressupost. 

D'altra banda, en l'exercici de 2004 i a fi d'incloure en el pressupost les despeses 
pagades sense consignació pressupostària, s'ha tramitat un expedient de crèdit 
extraordinari. Aquest expedient s'ha finançat mitjançant el romanent de tresoreria per a 
despeses generals procedent de l'exercici de 2003, cosa que no resulta possible, ja que 
de la liquidació del pressupost de 2003 no es dedueix un romanent de tresoreria positiu 
per a despeses generals, sinó negatiu. 

Considerar que el saldo de les despeses pagades sense consignació -en el cas de no 
haver-se fet efectius-, estaria en la tresoreria com a major existència en caixa, tampoc 
no oferiria un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu suficient. 
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8. TRESORERIA 

El detall del saldo de tresoreria, a la data de tancament de l'exercici pressupostari, és el 
següent en euros: 

 
Caixa 355 

Bancs 48.841 

Total 49.196 

Quadre 11 

La fiscalització realitzada en aquesta àrea de Tresoreria ha posat de manifest que 
l'Ajuntament no disposava a la data de tancament de l'exercici de plans o programes 
que distribuïren en el temps les disponibilitats de diners de l'entitat per a la puntual 
satisfacció de les seues obligacions. 

En la rúbrica "Caixa", es recull el saldo en metàl·lic de dos comptes. Per una banda el 
compte "Caixa metàl·lic de la Corporació", amb un import de 339 euros. Es tracta d'un 
compte de formalització, el saldo del qual s'arrossega des de fa diversos anys, pendent 
de regularitzar. 

També s'hi integra el compte "Caixa metàl·lic de la guarderia", amb un saldo de 16 
euros, l'objecte del qual es fer front a petites despeses corrents. Mensualment, el seu 
responsable justifica les despeses, reposa els fons i realitza comprovacions similars a un 
arqueig. Per a una major agilitat en la gestió d'aquests fons, s'aconsella que es tracten 
com un sistema d'acomptes de caixa fixa. 

En la rúbrica "Bancs", amb un import de 48.841 euros, es recull el saldo existent en 13 
comptes corrents de titularitat municipal, els saldos dels quals s'han verificat mitjançant 
els certificats bancaris expedits a la data de tancament de l'exercici. 

L'anomenat "Pòsit agrícola", el saldo del qual a 31 de desembre de 2003, era de 24.420 
euros, no forma part de la tresoreria de l'entitat, per ser considerat com un patrimoni 
independent amb comptabilitat i normativa pròpia. La gestió la porta directament la 
Secretaria que realitza arqueigs periòdics. 

La situació anterior, que no s'ajustava a la normativa jurídica d'aplicació, ha sigut 
esmenada en l'exercici de 2004. Les bases d'execució del pressupost per a aquest 
exercici, han determinat la suspensió del pòsit i s'han afectat els recursos que es 
generen a despeses de caràcter agrari. 

Quant a l'organització d'aquesta àrea de tresoreria, cal indicar que no hi ha una 
adequada assignació de les funcions en la gestió i en l'anotació comptable dels 
ingressos, ja que la comptabilitat dels seus moviments era realitzada indistintament i a 
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causa de les limitacions de personal disponible, pel tresorer, l'interventor en funcions o 
el personal administratiu de comptabilitat. 

Hem comprovat que l'arqueig al tancament de l'exercici està adequadament formalitzat 
i coincideix amb el saldo que consta en l'estat del romanent de tresoreria. 
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9. VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS 

El volum de les operacions de finançament vigents a la data de tancament de l'exercici 
pressupostari 2003, segons la informació certificada per l'Ajuntament, és la següent, en 
euros: 

 

Tipus operació /Entitat Data 
sol·licitud 

Duració 
anys Principal Capital viu 

31/12/2003 

Préstecs       
Banc de Crèdit Local (Préstec 2003) 04/12/2003 5 275.000 275.000
Banc de Crèdit Local (Prést. núm. 9500006153600)      41.470
Banc de València (Préstec núm. 5300776465)    17.376

TOTAL operacions llarg termini   275.000 333.846
Operacions tresoreria        
Banc de València 15/05/2003 1 450.000 450.000

TOTAL operacions curt termini   450.000 450.000
TOTAL operacions curt i llarg termini   725.000 783.846

Quadre 12 

Els capítols 3, "Despeses financeres" i 9, "Passius financers" del pressupost de despeses 
presenten a la data de tancament de l'exercici, sengles graus d'execució del 63% i 80%. 

El capítol de "Despeses financeres" els componen els interessos de les operacions de 
crèdit amb un import d'obligacions reconegudes de 6.370 euros, mentre que el capítol 
de "Passius financers" aplega les quotes d'amortització dels préstecs vigents, amb unes 
obligacions reconegudes de 35.260 euros. 

En la fiscalització realitzada de les operacions d'aquesta àrea s'han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- L'entitat va concertar en el mes de desembre de 2003 un préstec per import de 
275.000 euros, del qual, a la data de tancament de l'exercici, no s'havia 
amortitzat cap quantitat. 

- Pel que fa a les operacions de tresoreria, cal indicar que en l'exercici es va 
concertar una operació de tresoreria per import de 450.000 euros, que en 
conjunt no supera el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en 
l'exercici anterior, la qual, a la fi de l'exercici, presenta un saldo disposat de 53 
euros, que es troba comptabilitzat com a ingrés no pressupostari. 

- Durant l'exercici de 2003 es va cancel·lar una operació de tresoreria concertada 
en l'exercici de 2002, amb un límit de 400.000 euros i amb venciment el dia 5 
de maig de 2003. 
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- L'índex d'endeutament de l'exercici de 2003 és del 24,02%, que és el 
percentatge que representa el volum de capital viu de les operacions de crèdit 
vigents a la data de tancament de l'exercici, a curt i llarg termini, respecte als 
drets reconeguts líquids per operacions corrents en l'exercici, que s'agrupen en 
els capítols 1 a 5 del pressupost d'ingressos. 
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10. RECOMANACIONS 

Independentment de les conclusions generals indicades en l'apartat 2 d'aquest informe i 
com a resultat del treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions que 
assenyalem tot seguit: 

a) L'Ajuntament deu procurar que l'aplicació informàtica que s'utilitza per a portar 
la comptabilitat garantisca l'autenticitat dels estats comptables, i que aquests 
s'ajusten a la comptabilitat definitiva, tal com indiquem en l'apartat 4.1 d'aquest 
informe. 

b) La gestió ordinària de l'entitat exigeix que els llocs de treball que han de ser 
ocupats per funcionaris amb habilitació de caràcter nacional es troben coberts 
amb funcionaris de l'escala corresponent, i que aquests compten amb personal 
especialitzat suficient. Aquesta mesura és necessària per evitar situacions com la 
descrita en l'apartat 4.1 de l'informe. 

c) En la formalització dels seus pressuposts, l'entitat ha d'evitar que hi ha 
discordances entre les xifres del capítol 1 del pressupost de despeses i l'annex de 
personal, codificar degudament l'annex d'inversions i calcular amb major rigor 
la previsió d'ingressos per consignar. Aquestes circumstàncies es desenrotllen 
en l'apartat 4.2 de l'informe.  

d) En aplicació de l'article 144 de la LRHL, l'entitat ha de comptabilitzar les 
despeses de personal amb major rigor, imputant-les a l'exercici pressupostari en 
què s'han meritat; i, al mateix temps, formalitzar les seues declaracions 
tributàries amb major precisió, tal com comentem en l'apartat 5.1 de l'informe. 

e) L'entitat ha de formalitzar un registre de personal on es reculla tota la 
informació que han de contenir els expedients personals dels seus empleats, i 
que les circumstàncies inscrites puguen justificar els diversos components de les 
retribucions que satisfà l'Ajuntament, en la línia expressada en l'apartat 5.1 
d'aquest informe. 

f) Cal que l'entitat es dote d'un procediment de concessió de subvencions que 
garantisca el compliment dels principis d'igualtat, publicitat, concurrència i 
objectivitat, que són aplicables a aquests tipus de despeses, tal com comentem 
en l'apartat 5.3 de l'informe. 

g) Les subvencions nominatives que es concedisquen cada any, han de venir 
establides i determinades en les bases d'execució del pressupost, i al mateix 
temps, totes les subvencions han d'anar imputades al capítol de transferències 
corrents i evitar que siguen comptabilitzades en el capítol 2 del pressupost de 
despeses, tal com manifestem en l'apartat 5.3 d'aquest informe. 
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h) L'entitat ha de ser més rigorosa en la formalització dels replanteigs dels 
projectes d'obres, tal com disposa l'article 129 de la LCAP, a fi que no es 
produïsquen les circumstàncies recollides en l'apartat 5.4 de l'informe, i que han 
determinat un retard i un major cost en un dels projectes d'inversió de 
l'Ajuntament. 

i) L'Ajuntament ha d'imputar al capítol 6 del pressupost de despeses totes les 
despeses relacionades amb cada un dels projectes d'inversió que es 
desenvolupen durant l'exercici pressupostari i procurar que les certificacions 
d'obra s'ajusten al que disposa la LCAP i els plecs de clàusules administratives 
particulars, tal com indiquem en l'apartat 5.4 de l'informe. 

j) En relació amb la gestió tributària, l'Ajuntament hauria d'adoptar les mesures 
necessàries per garantir un adequat reflex comptable dels drets liquidats, en el 
cas de les liquidacions de contret previ per ingrés directe, en la línia expressada 
en l'apartat 6.1 de l'informe. 

k) L'entitat ha d'elaborar uns manuals de funcionament i procediments interns 
perquè la informació de l'àrea d'ingressos, tant de pressupost corrent com 
d'exercicis tancats tinga la seua anotació comptable d'acord amb els principis de 
comptabilitat aplicables. Igualment haurà d'elaborar-los pel que fa a la gestió de 
tresoreria, a fi de mantenir una adequada separació de funcions incompatibles. 
Aquesta recomanació es fonamenta en la situació descrita en l'apartat 6.1 de 
l'informe. 

l) El compte de recaptació ha de ser elaborat amb major rigor i procurar que la 
situació dels deutors es referisca a la data de tancament de l'exercici i no a la 
d'acabament del període de  pagament voluntari, tal com expressem en l'apartat 
6.1 de l'informe. 

m) l'entitat ha de comptabilitzar com a transferència de capital les subvencions 
rebudes per a la realització d'inversions i no imputar-les al capítol de 
transferències corrents, tal com indiquem en l'apartat 6.2 de l'informe. 

n) L'Ajuntament ha de regularitzar la circumstància posada de manifest en l'apartat 
6.2 d'aquest informe i anul·lar el registre duplicat d'una subvenció corrent 
percebuda de la Generalitat Valenciana, per un import de 23.105 euros, i que ha 
determinat que figure com a drets reconeguts pendents de cobrament en 
l'exercici de 2005. 

o) l'entitat ha de comptabilitzar amb major precisió els ingressos per subvencions 
corrents perquè no es produïsquen les diverses circumstàncies esmentades en 
l'apartat 6.2 de l'informe. 

p) L'Ajuntament hauria de disposar d'un programa de distribució temporal de la 
tresoreria per a satisfer les seues obligacions concretes i gestionar el compte 
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"Caixa metàl·lic de la guarderia", pel sistema d'acomptes de caixa fixa, tal com 
assenyalem en l'apartat 8 d'aquest informe. 
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11. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes en la 
sessió en què tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l'any 2003 de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, el dit esborrany 
va ser tramés al comptedonant perquè, en el termini concedit, hi formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
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 han sigut incorporades al contingut de l'informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés (els 
quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les estimés o desestimés), 
s'adjunten en els annexos II i III d'aquest informe. 
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INFORMACIÓ RELLEVANT SOBRE ELS ESTATS I 
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN 

FISCALITZACIÓ DE L'EXERCICI DE 2003 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

 

I.- Introducció 

El passat 15 de setembre, mitjançant un escrit de la síndica de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, es va trametre 
l'esborrany de l'informe de fiscalització de la gestió economicofinancera de 
l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2003. En el citat escrit es concedia un termini 
per a formular al·legacions que finalitzà el dia 14 d'octubre. 

El mateix 14 d'octubre de 2005 tingué entrada en el registre de la Sindicatura de 
Comptes un escrit del senyor Alfred Gregori i Puig, alcalde de l'Ajuntament, al qual 
s'adjuntaven les al·legacions presentades. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs realitzats per la Sindicatura de Comptes, hem 
elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar l'escrit d'al·legacions presentat i -si és el cas- modificar l'actual redacció de 
l'esborrany d'informe de fiscalització de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón. 

II.- Contingut i anàlisi de les al·legacions presentades 

En l'escrit presentat s'incorporen un total de quinze al·legacions a diversos epígrafs de 
l'esborrany de l'informe, que es resumeixen a continuació. Ara es recull un comentari 
sobre cada una de les dites al·legacions i es formula un pronunciament sobre si han de 
ser acceptades o rebutjades, amb indicació de les causes que motiven la decisió, en cada 
cas concret. 

1. Pàgina 4, paràgraf sisé, i pàgina 27, paràgraf seté, de l'esborrany de 
l'informe (apartat 1.2) 

Resum de l'al·legació: Es comenta en l'escrit d'al·legacions que el fet de no haver 
aprovat el compte de recaptació és un defecte de tipus formal; però que sí que es 
presentava el compte de liquidació per la recaptació efectuada. 

Comentaris: No s'aporta acord d'aprovació del citat compte de recaptació, ni s'aporta 
cap document relatiu al fet que el compte estigués format, encara que no l'haguessen 
aprovat. 



 

 

Conseqüències en l'informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

2. Pàgina 7, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'informe (apartat 2.1) 

Resum de l'al·legació: S'hi reconeix de forma expressa que s'incompleix l'obligació de 
portar l'estat de despeses amb finançament afectat. 

Comentaris: No s'aporta cap documentació que justifique les raons per les quals es 
produeix el citat incompliment. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

3. Pàgina 7, paràgraf quart, de l'esborrany de l'informe (apartat 2.1) 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que el fet que l'Ajuntament tinga obligacions per 
despeses d'exercicis anteriors, pagades i pendents d'imputar al pressupost, no afecta el 
resultat de la liquidació de l'exercici de 2003. 

Comentaris: Atés que cal comptabilitzar totes les despeses econòmiques, les dites 
despeses pagades sense consignació afectaran la liquidació del pressupost en el moment 
en què se'n produïsca el reconeixement extrajudicial i la corresponent imputació 
pressupostària. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

4. Pàgina 11, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'informe (apartat 4.1) 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que no hi ha possibilitat de manipular el programa 
informàtic de comptabilitat. 

Comentaris: El contingut de l'aplicació, tal i com es veu en la informació que apareix en 
Internet, referida al programa comptable, indica -com una característica- que tant en el 
mòdul de gestió de despeses, com en el mòdul de gestió d'ingressos, es pot 
comptabilitzar en provisional i en definitiu. Aquesta possibilitat, que permet obrir i 
tancar la comptabilitat a conveniència, s'ha d'usar adequadament, a fi de tenir seguretat 
sobre l'autenticitat de les dades referides a un determinat moment. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa modificar l'actual redacció del paràgraf tercer 
de la pàgina 11 de l'esborrany de l'informe, que quedaria amb la següent redacció: "S'ha 
comprovat que l'aplicació informàtica que utilitza l'entitat permet portar la 
comptabilitat en provisional i en definitiu, circumstància aquesta que no garanteix 
l'autenticitat dels estats comptables si aquests no estan degudament diligenciats". 



 

 

5. Pàgina 11, paràgraf quart, i diverses mencions de l'esborrany de l'informe 
(apartat 4.1 i d'altres) 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que les incorreccions formals detallades en l'informe 
es disculparien per la falta de mitjans personals i per l'acumulació de tasques; en 
concret, la de gestionar el pressupost ordinari, alhora que s'ha reconstruït la 
comptabilitat d'exercici s anteriors. S'hi indica que, en tot cas, les xifres tenen suport en 
la realitat. 

Comentaris: No ha de ser excusa la falta de mitjans personals per a no tramitar els 
expedients tal i com estableix la legislació vigent, ja que està en mans de la direcció del 
personal distribuir els recursos i establir les prioritats. 

D'altra banda cal manifestar que, en la mesura en què no s'han seguit els procediments 
establits en la legislació economicopressupostària i financera per a tramitar les 
modificacions de crèdit i calcular el romanent de tresoreria -entre altres circumstàncies 
que l'Ajuntament qualifica d'incorreccions formals-, les magnituds comptables no han 
sigut calculades tal i com està establit, i aquestes magnituds no expressen la imatge 
fidel de l'entitat. No es pot afirmar, en conseqüència, que la realitat estiga ben 
suportada. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

6. Pàgina 12, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'informe (apartat 4.2) 

Resum de l'al·legació: La diferència existent entre l'annex de personal, on s'enumeren i 
valoren els llocs de treball existents, i la consignació en el crèdit inicial del capítol 1 del 
pressupost de despeses, per la quantia de 12.020 euros, es deu al fet que en l'annex de 
personal s'inclou una despesa del capítol 2 relativa a "D'altres indemnitzacions, 
assistències treballadors". 

Comentaris: De la redacció actual de l'esborrany sembla deduir-se que la coincidència 
ha de ser absoluta. Però, com que la discrepància és relativament petita i està 
justificada, es proposa d'aclarir a què obeeix la diferència de 12.020 euros. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf 
vuité de la pàgina 12 de l'esborrany de l'informe, que tindria la redacció següent: "S'ha 
observat, en concret, que els imports totals dels annexos, desglossats per funcionaris, 
personal laboral, alts càrrecs i personal eventual, s'eleven a 1.935.745 euros; mentre 
que la consignació del pressupost és d'1.923.725 euros. La diferència entre aquestes 
dues quantitats, que es xifra en 12.020 euros, es deu a la inclusió de les quantitats 
pagades a càrrec del concepte "D'altres indemnitzacions, assistències treballadors" del 
capítol 2 del pressupost de despeses". 



 

 

7. Pàgina 13, paràgraf quart, de l'esborrany de l'informe (apartat 4.2) 

Resum de l'al·legació: La Intervenció municipal estava ocupada per una habilitada 
nacional, que havia d'haver informat que el pressupost prorrogat de l'exercici anterior 
s'havia d'ajustar al que es disposa en l'article 150.6 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i en l'article 21 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Comentaris: S'hi intenten justificar les raons per les quals el pressupost prorrogat no es 
va ajustar a la baixa en aquells crèdits que no són objecte de pròrroga automàtica, com 
ara: dotació de serveis o programes que hagen conclòs en l'exercici immediat anterior, 
modificacions de crèdit... En l'esborrany de l'informe, però, es descriu la situació sense 
assenyalar la responsabilitat directa de l'incompliment. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

8. Pàgina 14, paràgraf desé, de l'esborrany de l'informe (apartat 4.3) 

Resum de l'al·legació: S'hi justifiquen les raons per les quals, en la liquidació del 
pressupost, apareixen modificacions per 687.344 euros, quan únicament es va tramitar 
un expedient de modificació de crèdits per la quantia de 290.800 euros. S'hi indica que 
la resta n'eren incorporacions de romanents, l'aprovació de les quals correspon a 
l'Alcaldia; a més de la circumstància que el lloc de treball d'Intervenció estigué ocupat 
fins al 17 de març per una funcionària amb habilitació nacional. 

Comentaris: En les modificacions de crèdits per incorporació de romanents, també cal 
tramitar un expedient administratiu. En conseqüència, no és cap justificació: 1) que 
l'òrgan competent per a la seua aprovació siga l'alcalde, 2) ni que el lloc de treball de la 
Intervenció siga ocupat per una funcionària amb habilitació de caràcter nacional. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

9. Pàgines 14 i 15 de l'esborrany de l'informe (apartat 4.3) 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que en l'esborrany de l'informe 
de la Sindicatura es mesclen xifres de l'expedient de modificació de crèdits 1/2003 i 
dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 1 a 4/2003. 

Comentaris: En el cas dels reconeixements extrajudicials, també aquests necessiten ser 
finançats; en conseqüència, la inclusió en el pressupost vigent de despeses meritades en 
anys anteriors, les dotacions de crèdit de les quals estaven destinades a atendre la 
despesa prevista en l'exercici corrent, fa que calga augmentar la consignació que s'havia 
estimat a l'inici, per tal d'atendre -d'una banda- la despesa que s'origina en el mateix any 
i -de l'altra- les obligacions ja gastades i no comptabilitzades per falta de consignació. 



 

 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

10. Pàgina 21, paràgraf nové, de l'esborrany de l'informe (apartat 5.3) 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que la subvenció concedida al 
Col·legi Públic "Severí Torres" és superior a la subvenció nominativa de 5.049 euros, 
perquè, a més del manteniment del centre, s'hi ha assumit el pagament directe de 
despeses. 

Comentaris: En l'escrit d'al·legacions es detallen les raons per les quals la subvenció 
real és superior a l'import que constava en les bases d'execució del pressupost. En els 
papers de treball consta que s'han destinat quantitats per al manteniment del col·legi, 
per a compra de material esportiu i per a transport. En qualsevol cas, el que s'esmenta 
en l'esborrany de l'informe no és contradictori amb l'al·legació, ja que en aquest es fa 
referència a una circumstància que no s'hauria de produir, amb independència que hi 
haja causes que la justifiquen. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

11. Pàgina 22, paràgraf quart, de l'esborrany de l'informe (apartat 5.3) 

Resum de l'al·legació: S'al·lega que, en el moment del pagament de les subvencions 
concedides, l'entitat beneficiària compensa els deutes pendents d'ingressar a 
l'Ajuntament. 

Comentaris: L'esborrany de l'informe es refereix exclusivament al fet que en el moment 
de la concessió de subvencions no es comprova si el possible beneficiari està al corrent 
de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

12. Pàgina 23, paràgrafs sisé i seté, de l'esborrany de l'informe (apartat 5.4) 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que no cal expropiar els 
terrenys confrontants per desviar la línia elèctrica -tal i com s'indica en l'esborrany de 
l'informe-, respecte dels terrenys en què s'executa la nova zona esportiva; en aquest cas, 
l'empresa Iberdrola ha d'expropiar únicament el terreny que haja d'ocupar cada pal, així 
com el vol corresponent. 

Comentaris: L'esborrany de l'informe exposa l'execució d'un projecte d'inversió que 
pateix un demora considerable i un augment del cost d'execució. En el replantejament -
que consisteix a comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels 
terrenys per a la seua normal execució-, calia haver previst que sobre els terrenys on 
s'havia d'executar l'obra passava una línia elèctrica. 



 

 

Resulta irrellevant si Iberdrola solament ha d'expropiar el punt sobre el qual recolza el 
pal elèctric -tal i com al·lega l'Ajuntament-, o una major superfície de terreny. El cert és 
que la imprevisió, així com l'incompliment de la legislació que regula la contractació, 
han portat a la situació que es descriu en l'esborrany de l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

13. Pàgina 24, paràgrafs primer, segon i tercer, de l'esborrany de l'informe 
(apartat 5.4) 

Resum de l'al·legació: La raó per la qual l'execució del centre ocupacional "El 
Castellet" presenta un termini inferior al termini d'execució que consta en el projecte, 
així com al del programa de finançament del dit projecte per part de la Generalitat 
Valenciana, està en el fet que en el plec de condicions es puntuava l'escurçament dels 
terminis d'execució que constaven en el projecte. L'Ajuntament establirà, en els plecs 
de clàusules per a la contractació, que s'han d'emetre certificacions d'obra mensuals. 

Comentaris: L'esborrany de l'informe exposa una situació que es descriu en el primer 
paràgraf i que, en el segon, a més a més, ressenya un incompliment de la normativa. En 
qualsevol cas, es podria completar la informació que s'hi ofereix, en la línia 
argumentada per l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf 
primer de la pàgina 24 de l'esborrany de l'informe, que quedaria amb la redacció 
següent: "El termini d'execució del dit projecte, segons la clàusula quinzena del plec de 
clàusules administratives, s'estén als exercicis 2002, 2003 i 2004, distribució que 
coincideix amb la que procedeix del finançament de la Generalitat Valenciana: però no 
amb el programa d'execució d'obra del contractista, en el qual se'n preveu l'execució 
de novembre de 2002 a abril de 2003, atenent a la clàusula segona del plec que regia 
la contractació". 

14. Pàgina 26, paràgraf desé, de l'esborrany de l'informe (apartat 6.1) 

Resum de l'al·legació: No es tracta d'una al·legació, sinó que confirma el que s'expressa 
en l'esborrany de l'informe. 

Comentaris: El contingut de l'al·legació no aporta cap dada d'interés. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

15. Pàgines 31 i 32 de l'esborrany de l'informe (apartat 7) 

Resum de l'al·legació: La liquidació del pressupost de l'exercici fiscalitzat presentava 
un romanent de tresoreria negatiu; però aquesta situació es va solucionar en aprovar el 
pressupost de 2004 amb un superàvit inicial pel mateix import. D'altra banda, encara 



 

 

que no es compleix l'obligació de formalitzat l'estat de despeses amb finançament 
afectat, aquestes sí que es coneixen. 

Comentaris: El citat superàvit inicial s'aconsegueix pressupostant un préstec. Cal fer 
notar, no obstant això, que aquest préstec no va ser sol·licitat i, per tant, tampoc no se'n 
van reconéixer drets en el pressupost. Si el superàvit pressupostari no es va executar, 
però sí el total de crèdits per a despeses, no es compleix la solució prevista per a 
resoldre la liquidació amb romanent de tresoreria negatiu. 

D'altra banda, no es compleix l'obligació de confeccionar l'estat de despeses amb 
finançament afectat; de manera que no es pot justificar que la xifra determinada per al 
romanent de tresoreria afectat siga l'adequada. 

Conseqüències en l'informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'informe. 

 

 

 




