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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

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

1.1 Objectius 

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 conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria que integren els 
comptes anuals de l'exercici de 2008 de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins es 
presenten de forma adequada, conformement als principis comptables que hi són 
d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat vigent durant el citat 
exercici en relació amb la contractació administrativa, la rendició de comptes anuals i la 
informació que s'ha de facilitar al Ple de la corporació. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals que integren el Compte General de 2008 són els propis de l'Entitat i 
estan formats pel balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici terminat el 31 de 
desembre de 2008. En l'annex I d'aquest Informe figuren els estats i les magnituds més 
significatius del Compte General, el qual fou aprovat pel Ple de la corporació en la 
sessió del dia 29 de juliol de 2010 i retut en aquesta Sindicatura de Comptes –abans 
d'haver sigut aprovat– el 29 d'abril de 2010, tot fora dels terminis preceptius. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si s'ha aplicat adequadament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, i a comprovar 
l'adequació de la rendició de comptes i de la informació que hom ha de facilitar al Ple 
de la corporació municipal. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i la resta de tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

L'abast del treball ha estat afectat per les limitacions següents: 

- No ens han aportat informació suficient sobre una diferència de 4.953 euros en 
la tresoreria municipal, que es produeix perquè en els "Comptes restringits 
d'avançaments de caixa fixa" es registra un saldo deutor que no figura en l'estat 
de tresoreria. 
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- A la data de redacció del present Informe, no hem rebut cap documentació que 
justifique el pendent de cobrament a 31 de desembre de 2008 (per import de 
190.570 euros) d'un dret reconegut d'IBI Urbana que ascendia a 682.863 euros. 

- Tampoc no ens han facilitat informació sobre la naturalesa dels cobraments 
pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre de 2008, per un import 
d'1.037.889 euros. 

- No és possible contrastar el saldo del recompte d'efectiu realitzat el 19 d'octubre 
de 2010 amb el saldo comptable, a causa de l'endarreriment de la comptabilitat 
municipal. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, de la legalitat vigent aplicable a l'activitat 
contractual durant l'exercici terminat el 31 de desembre de 2008, així com l'adequació 
de la formalització del pressupost, de la presentació dels comptes anuals i de la 
informació que s'ha de facilitar al Ple de la corporació municipal. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

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

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

- Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2008. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària. 
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- 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 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa, en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

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

a) A 31 de desembre de 2008 hi havia un saldo per cobraments pendents d'aplicar a 
pressupost d'1.037.889 euros, que representen vora el 33% del total dels drets 
pendents de cobrament en aqueixa data. Així mateix, el saldo a 31 de desembre 
de 2008 dels pagaments pendents d'aplicar a pressupost ascendia a 5.766.433 
euros, xifra que constitueix tres vegades el total de les obligacions pendents de 
pagament de pressupost corrent i de pressuposts tancats. Aquesta situació 
irregular fa que la liquidació del pressupost no reflectisca la realitat econòmica i 
financera de l'Entitat, raó per la qual el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria així obtinguts manquen de representativitat. 

b) D'altra banda, existeix un endarreriment rellevant en la comptabilitat, cosa que 
ha impedit contrastar el recompte d'efectiu realitzat el 19 d'octubre de 2010 amb 
el saldo comptable. 

c) A més a més, l'Ajuntament, al llarg dels anys, ha anat pagant factures sense 
atendre cap dels requisits d'autorització de la despesa i de fiscalització i control 
establits en la legislació pressupostària i local. En l'any 2008 es pagaren factures 
sense els dits requisits –i, per tant, no es tingueren en compte en el resultat 
pressupostari– per import de 425.222 euros (vegeu l'apartat 5.1 de l'Informe). 

d) A part d'això, a la data de redacció del present Informe, i segons fonts de 
l'Ajuntament, existeixen despeses pendents de comptabilitzar dels exercicis de 
2008 i anteriors per import de 220.508 euros, dels quals corresponen 76.476 
euros a 2008. 

e) D'altra banda, hem analitzat els expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits efectuats en els exercicis de 2008 i 2009, i la conclusió és que en 
l'exercici de 2008 s'han reconegut obligacions que corresponien a despeses 
d'exercicis anteriors per valor de 508.329 euros, i que s'han deixat de reconéixer 
obligacions de 2008 –que hom ha reconegut extrajudicialment en 2009– per 
valor de 178.275 euros (vegeu l'apartat 5.1 de l'Informe). 

f) En les desviacions de finançament de l'exercici s'han detectat errors que afecten 
negativament el resultat pressupostari, per import de 136.583 euros (vegeu 
l'apartat 5.1 de l'Informe). 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat, 
durant l'exercici objecte de fiscalització, els següents incompliments rellevants de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) El Compte General, que està format pel propi de l'Ajuntament, va ser aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament el 29 de juliol de 2010, fora del termini legal establit per 
l'article 212.4 del TRLRHL. Així mateix, el Compte General es va presentar a la 
Sindicatura fora del termini preceptiu. Tampoc no es van complir els terminis 
d'aprovació del pressupost ni d'elaboració de la seua liquidació. 

b) En l'exercici de 2008 l'Ajuntament va liquidar un pressupost que donava una 
situació de desequilibri, que es recull en l'informe d'Intervenció. Tanmateix, no 
consta que s'haja elaborat el corresponent pla economicofinancer de reequilibri 
(vegeu l'apartat 4.3.1 de l'Informe). 

c) Tampoc no consta que s'haja tramés al Ple informació periòdica sobre l'execució 
del pressupost, ni que hom haja elaborat l'informe de control financer; tràmits –
tots dos– exigits per la legislació vigent (vegeu l'apartat 4.4.1 de l'Informe). 

d) En 2008 l'interventor ha fet dotze advertiments. La raó de deu d'aquests 
advertiments és que no es segueix l'ordre legal de prioritat a l'hora de pagar els 
crèdits, així com la impossibilitat de certificar l'existència de crèdit suficient 
perquè la comptabilitat no està al dia. No consta que s'haja donat compte 
d'aquests informes al Ple, ni tampoc de cap altre aspecte relacionat amb 
l'endarreriment de la comptabilitat (vegeu l'apartat 4.4.2 de l'Informe). 

e) En l'apartat 6 es detalla la naturalesa dels incompliments legals observats en la 
fiscalització de la contractació, entre els quals destaquen: 

- L'existència de despeses per import superior a 43.502 euros per a les 
quals no consta que s'haguessen instruït expedients de contractació. 

- En el procediment negociat (que és usat en els contractes números 1 i 2), 
no es determinen els aspectes econòmics i tècnics que han de ser objecte 
de negociació en els plecs de clàusules administratives. 

- Del contracte número 4, no se n'ha fet la publicitat a què obliga la LCAP. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de l'Alcúdia de Crespins està situat a la província de València i la seua 
població és de 5.206 habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2008. 
Després de les eleccions de l'any 2007, la corporació està formada per onze membres. 

El lloc de treball de Secretaria-Intervenció està classificat com de classe tercera, raó per 
la qual les funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del seu lloc, i és 
l'únic reservat per a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

A 31 de desembre de 2008, d'acord amb la certificació de la Intervenció, l'Entitat 
compta amb dos organismes autònoms (el Patronat d'Esports i la Fundació Pública de 
Gestió Cultural), a més de la Societat per a la Promoció Econòmica de l'Alcúdia de 
Crespins S.A. Cap dels ens citats no ha tingut activitat econòmica. 

D'altra banda, segons la base de dades del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament 
forma part de la Mancomunitat de la Ribera Alta i dels Consorcis de Bombers i Àrea de 
Gestió 1 Pla de Residus, Zones X, XI, XII. 
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4. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

4.1 Tramitació 

El Compte General, format pel propi de l'Ajuntament, va ser aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament el 29 de juliol de 2010, fora del termini legal establit per l'article 212.4 del 
TRLRHL. 

El quadre 4.1.1 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què han 
sigut formalitzats. 

 

Tràmits / Ens 

Exercici de 2008 

Data legal 
Data del 

compliment 

Enviament a Intervenció del Compte de l'Ajuntament  15/05/2009 No consta 

Rendició del Compte General per part del president i enviament a 
la Comissió Especial de Comptes 01/06/2009 No consta 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes -- 13/05/2010 (*) 

Inici d'exposició al públic del Compte General, juntament amb el 
dictamen -- 20/05/2010 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més) -- 04/12/2009 

Existència de reclamacions No No 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de 
nou informe de la Comissió Especial de Comptes -- -- 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/2009 29/07/2010 

Enviament del Compte General a la Sindicatura de Comptes (**)  31/10/2009 29/04/2010 

(*) Se n'adonen que hi ha un desajust en un banc i sotmeten de nou el Compte a la Comissió de 
Comptes amb data 21-07-2010. 

(**) Fou tramés a la Sindicatura abans d'haver sigut aprovat. 

Quadre 4.1.1 
 

En el quadre següent es comprova que tampoc no es van complir els terminis relatius a 
l'aprovació del pressupost i la liquidació de 2008. 

 

D'altres fases del cicle pressupostari 

Exercici de 2008 

Data legal Data complim. 

Aprovació del pressupost per part del Ple 31/12/2007 31/07/2008 

Elaboració de la liquidació del pressupost 01/03/2009 26/03/2010 

Quadre 4.1.2 
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4.2 Contingut  

Quant al contingut formal dels comptes anuals, es recomana que l'acta d'aprovació del 
Compte General, per part del Ple de l'Ajuntament, en reflectisca les magnituds més 
significatives d'aquest Compte. 

4.3 Comentaris dels estats financers del Compte General 

En l'annex I del present Informe figuren el balanç i el compte de resultats del Compte 
General de l'Ajuntament dels exercicis de 2007 i 2008. En relació amb el balanç de 
2008, el total de l'actiu i del passiu va ser de 10.066.722 euros, amb un increment del 
16,8% sobre l'exercici anterior. El compte del resultat de 2008 donà unes pèrdues de 
30.582 euros. 

També en l'annex I figuren, dels exercicis de 2007 i 2008, la liquidació del pressupost 
d'ingressos i despeses, el resultat pressupostari, informació sobre els drets per a cobrar i 
les obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats i l'estat del romanent de 
tresoreria. Aquests estats s'han obtingut dels fitxers XML que contenen el Compte 
General presentat en aquesta Sindicatura de Comptes. 

La liquidació del pressupost de 2008 presentà un resultat pressupostari ajustat de 
303.065 euros, amb un increment (si no tenim en compte les qüestions que es plantegen 
en l'apartat 5 de l'Informe) del 124,2% respecte de l'exercici de 2007. 

En el quadre següent es mostren, en euros, les principals magnituds pressupostàries dels 
exercicis de 2007 i 2008. 

 

Magnitud 2007 2008 

Pressupost inicial 5.943.794 3.714.489 

Previsions d'ingressos definitives 5.943.794 6.617.465 

Previsions de despeses definitives 5.943.794 6.617.354 

Drets reconeguts 4.338.777 4.565.410 

Obligacions reconegudes 3.494.180 4.547.578 

Resultat pressupostari ajustat 135.193 303.065 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 6.868.576 5.006.487 

Romanent de tresoreria total  7.577.979 7.467.577 

(*) El pressupost de despeses de 2008 presenta unes previsions inicials de 3.714.378 euros. 

Quadre 4.3.1 
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4.3.1 Equilibri pressupostari 

Segons l'article 16 del Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, per mitjà del qual 
s'aprova el reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, l'avaluació del compliment de 
l'estabilitat del pressupost en l'aprovació inicial i de les modificacions del pressupost, 
correspon a la Intervenció de l'Ajuntament. 

El pressupost de 2008 aprovat parteix d'una situació d'equilibri, i així s'expressa en 
l'informe d'Intervenció que tracta aqueix aspecte. No obstant això, s'hi puntualitza que el 
fe d'aprovar un pressupost en situació d'equilibri perd tota la seua eficàcia si després es 
realitzen, o fins i tot es paguen, despeses sense consignació pressupostària (vegeu 
l'apartat 5.1 de l'Informe). 

L'informe d'Intervenció sobre la liquidació del pressupost d'aqueix mateix any, conclou 
que fou liquidat en una situació de desequilibri i que, en conseqüència, es feia necessari 
elaborar i sotmetre al Ple un pla economicofinancer de reequilibri a un termini màxim 
de tres anys. No consta que s'haja elaborat el dit pla. 

4.3.2 Incidències en els comptes generals de 2007 i 2008 

L'Informe sobre el Compte General de les Entitats Locals destaca algunes incidències 
que es consideren especialment greus. En el cas de l'Alcúdia de Crespins, per a l'any 
2007, s'hi presentaven les següents, segons la numeració que figura en el citat informe: 

Pressupostàries 

7. Absència d'identificació de les existències finals de l'estat de tresoreria i dels 
fons líquids de l'estat del romanent de tresoreria. 

14. No existeix una estimació del cobrament dubtós en l'estat de romanent de 
tresoreria. 

Financeres 

3. Existència de partides amb signe negatiu en el balanç. 

4. Les existències finals de l'estat de tresoreria no són iguals a les existències de 
tresoreria del balanç. 

Els estats corresponents al Compte General de l'exercici de 2008 continuen presentant 
les incidències financeres números 3 i 4 i la incidència pressupostària número 7, la qual 
es deu al fet que, en el romanent de tresoreria, no s'inclou el compte 5741 en el model 
normal. 

D'altra banda, la plataforma de rendició de comptes realitza una sèrie de comprovacions 
que poden posar de manifest l'existència d'incidències. Les que han resultat de la 
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rendició de comptes de 2007 i 2008 es mostren en l'annex II. Allí es detalla l'any del 
Compte en què han sorgit, la justificació que en va fer l'Ajuntament en el moment de 
rendir el Compte General en la plataforma i les observacions de la Sindicatura després 
d'haver efectuat les comprovacions oportunes. 

La rendició dels comptes generals de 2007 i 2008 ha generat vint-i-quatre incidències 
distintes, vuit de les quals han sigut resoltes en 2009. 

En relació amb les incidències detectades, són rellevants les números 247, 248, 250, 251 
i 256, totes relacionades amb una diferència de 4.953 euros entre els comptes de 
tresoreria del balanç i l'estat de tresoreria de l'Entitat. La diferència es produeix perquè 
el compte 5751, "Comptes restringits d'avançaments de caixa fixa", registra un saldo 
deutor que hauria d'estar recollit en l'estat de tresoreria, en un ordinal determinat per a 
aquest tipus de comptes; tanmateix, l'ordinal no existeix, ni tampoc el compte relacionat 
amb aqueixos fons. Hem sol·licitat documentació suficient que justifique la procedència 
dels dits fons, però no ens l'han facilitada. 

D'altra banda, per a comprovar la tresoreria a la data actual, es va fer una acta d'arqueig 
a data 19 d'octubre de 2010, la qual reflecteix un efectiu en caixa de 72 euros i de 
726.931 euros en els bancs. Aquest saldo no ha pogut ser contrastat amb el saldo 
comptable en aqueixa mateixa data, ja que l'Ajuntament no porta la comptabilitat al dia; 
cosa que ha significat una limitació a l'abast. L'última acta d'arqueig facilitada és la de 
31 de desembre de 2008. 

4.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

4.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL i la base 62 de les bases d'execució del pressupost de 
l'Ajuntament, estableixen que la Intervenció d'aqueixa entitat local trametrà al Ple de 
l'Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 
Les regles 105 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'Ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a l'execució del 
pressupost corrent d'ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la 
situació de la tresoreria. 

No consta que el Ple de l'Ajuntament haja fixat els terminis ni la periodicitat amb què se 
li ha de trametre la informació pressupostària i de la tresoreria, ni que haja rebut cap 
informació sobre aqueixes matèries. 

4.4.2 En matèria de fiscalització 

En 2008 l'interventor efectuà quinze advertiments. La raó d'onze d'aqueixos 
advertiments és que no es segueix l'ordre legal de prioritat de pagaments dels crèdits (és 
a dir, sentències judicials i antiguitat), així com la impossibilitat de certificar l'existència 
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de crèdit suficient, perquè la comptabilitat no està al dia. No consta que hom haja donat 
compte al Ple d'aqueixos informes. 

L'Ajuntament no ha establit la fiscalització limitada, raó per la qual no són necessaris 
els informes de fiscalització plena. No s'ha fet l'informe de control financer que exigeix 
l'article 220 del TRLRHL. 
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5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari ajustat de 2008 va ser de 303.065 euros, cosa que significa un 
augment del 124,2% respecte a 2007, en què va ser de 135.193 euros. 

 

  

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari 

% 

2007/2008

a. Operacions corrents 3.404.133 3.254.095  150.038 269,4%

b. D'altres operacions no financeres 1.161.277 1.293.483  (132.206) (116,4%)

1. Total operacions no financeres 4.565.410 4.547.578  17.832 (97,9%)

2. Actius financers 0 0  0   

3. Passius financers 0 0  0   

Resultat pressupostari de l'exercici 4.565.410 4.547.578  17.832  (97,9%)

4. Despeses finançades amb romanent de tres.        

5. Desviacions negatives de finançament   487.747      

6. Desviacions positives de finançament   202.513  285.233  (59,8%)

Resultat pressupostari ajustat    303.065  124,2%

Quadre 5.1.1 
 

A partir de les comprovacions realitzades s'han obtingut les conclusions següents: 

- En relació amb els drets reconeguts, s'han detectat drets de pressuposts tancats 
anul·lats en la comptabilitat i donats novament d'alta en el pressupost de 2008, 
per import de 26.558 euros; això significa que el resultat pressupostari està 
sobrevalorat en la dita quantitat. 

- D'altra banda, a 31 de desembre de 2008 existia un saldo per cobraments 
pendents d'aplicar a pressupost per import d'1.037.889 euros, que representen 
vora el 33% del total dels drets pendents de cobrament en aqueixa data; però no 
ens han facilitat informació sobre la procedència de tals ingressos. 

- A la data de redacció del present Informe, i segons fonts de l'Ajuntament, 
existeixen despeses pendents de comptabilitzar de l'exercici de 2008 i anteriors 
per import de 220.508 euros, dels quals 76.476 euros corresponen a 2008. 

- El balanç de l'Entitat registra, com a saldo deutor a 31 de desembre de 2008, uns 
pagaments pendents d'aplicar al pressupost de 5.766.433 euros, el 155,2% del 
pressupost inicial. Això significa que l'Ajuntament, al llarg dels anys, ha anat 
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pagant factures sense atendre cap dels requisits d'autorització de la despesa i de 
fiscalització i control establits en la legislació pressupostària i local. En l'any 
2008 es van pagar factures sense aqueixos requisits –i, per tant, no foren 
considerades en el resultat pressupostari– per import de 425.222 euros. 

- L'elevat volum de pagaments i cobraments pendents d'aplicar a pressupost a 31 
de desembre de 2008, per import de 5.766.433 euros i 1.037.889 euros 
respectivament, fa que la liquidació del pressupost no reflectisca la situació real 
de l'Entitat; cosa que ha impedit analitzar si l'estimació del pressupost de 2008 
ha sigut adequada. 

- Quant a les desviacions de finançament de l'exercici, s'han detectat errors que 
afecten negativament el resultat pressupostari, per import de 136.583 euros. 

- D'altra banda, hem analitzat els expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits en els exercicis de 2008 i 2009 i s'ha conclòs que en l'exercici de 2008 
hom ha reconegut obligacions que corresponien a despeses d'exercicis anteriors 
per valor de 508.329 euros i que s'han deixat de reconéixer obligacions de 2008 
–reconegudes extrajudicialment en 2009– per valor de 178.275 euros. Cap de les 
factures no ha sigut comptabilitzada prèviament en el compte 413. 

 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2008 

Despeses de 
l'exercici de 

2008 

2008 3 508.329 508.329  

2009 3 178.275  178.275

Total 6 686.604 508.329 178.275

Quadre 5.1.2 
 

- Dues de les modificacions (que ascendiren a 2.451.071 euros) efectuades en el 
capítol 6 d'ingressos, corresponen a modificacions fetes a càrrec del romanent de 
tresoreria i, per tant, calia haver-les comptabilitzades en el capítol 8 d'ingressos. 
A més a més, en una d'aquestes modificacions no existeix equilibri entre les 
despeses (per import de 505.027 euros) i els ingressos que financen aqueixes 
despeses (que s'eleven a 625.027 euros). 

- L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins calcula les desviacions de finançament 
utilitzant una fórmula que no és l'establida per la ICAL. Així, les desviacions 
positives acumulades que ajusten el romanent de tresoreria no es calculen per 
agent finançador (malgrat el que s'estableix en la Instrucció de Comptabilitat). 
En el cas de les desviacions de finançament de l'exercici, que afecten el resultat 
pressupostari, s'han de considerar aspectes inclosos en la Instrucció que 
l'Ajuntament no està tenint en compte, com ara si els drets es reconeixen amb 
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posterioritat a les despeses afectades, o si els coeficients de finançament canvien 
durant la vida del projecte de despesa. 

5.2 Romanent de tresoreria 

Tal com es mostra en el quadre següent, el romanent de tresoreria per a despeses 
generals va disminuir en un 13,2%, respecte de l'exercici anterior. 

 

Romanent de tresoreria 2007 2008 
% 

2007/2008 

1.(+) Fons líquids 857.062  814.612  (5,0%)

2.(+) Drets pendents de cobrament 3.041.283  3.101.107  2,0%

-(+) Del pressupost corrent 800.516  834.696  4,3%

-(+) De pressuposts tancats 2.713.315  3.231.259  19,1%

-(+) D'operacions no pressupostàries 72.993  73.041  0,1%

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 545.541  1.037.889  90,2%

3.(-) Obligacions pendents de pagament (3.679.635)  (3.551.858)  (3,5%)

-(+) Del pressupost corrent 16.598  536.562  3.132,6%

-(+) De pressuposts tancats 1.313.941  1.240.705  (5,6%)

-(+) D'operacions no pressupostàries 331.177  437.308  32,0%

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 5.341.350  5.766.433  8,0%

I.   Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 7.577.979  7.467.577  (1,5%)

II.  Saldos de dubtós cobrament (*) 1.100.021  1.877.747  70,7%

III. Excés de finançament afectat 709.404  583.343  (17,8%)

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (*) 5.768.553  5.006.487  (13,2%)

(*) Les dades de l'exercici de 2007 corresponen al segon enviament del Compte. 

Quadre 5.2.1 
 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest: 

- L'existència de pagaments pendents d'aplicació per import de 5.766.433 euros, 
que s'han deduït de les obligacions pendents de pagament a l'efecte de calcular el 
romanent de tresoreria (tal com possibilita la Instrucció de Comptabilitat), però 
que posa de manifest una situació que cal regularitzar en l'exercici següent, a fi 
de recollir en el pressupost les obligacions que tenen aqueix caràcter i de 
reflectir un resultat pressupostari i un romanent de tresoreria que registre 
realment la situació de l'Ajuntament. 
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- No s'ha rebut documentació que justifique el pendent de cobrament a 31 de 
desembre de 2008, per import de 190.570 euros, d'un dret reconegut d'IBI 
Urbana que va pujar a 682.863 euros. 

- Així mateix, es va sol·licitar justificant del cobrament dels drets reconeguts del 
concepte d'ingressos 28200, "Impost sobre construccions, instal·lacions i obres", 
detallats en el quadre següent. Segons fonts de l'Ajuntament, a la data de 
redacció del present Informe se n'havien cobrats 26.125 euros. No hem rebut cap 
document bancari de l'ingrés de 7.504 euros. 

 

Fase Data Import 

Cobrats 
s/document 

ingrés 

RD 14/02/2008 16.025 7.504 

RD 09/05/2008 6.390  

RD 11/07/2008 51.287  

RD 07/11/2008 73.119  

RD 16/12/2008 18.621 18.621 

RD 25/11/2008 26.558  

Total 192.000 26.125 

Quadre 5.2.2 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d'aplicació 

L'Ajuntament té la consideració d'Administració pública als efectes de la LCSP (article 
3.2). Les administracions públiques poden efectuar contractes de diferent naturalesa i 
tipologia, d'acord amb la següent classificació i règim jurídic aplicable: 

a) Contractes administratius (article 19 de la LCSP): 

- Típics: la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels quals es regeix 
per la LCSP; es classifiquen en 

·  col·laboració entre el sector públic i el sector privat 

·  obres 

·  concessió d'obres públiques 

·  gestió de serveis públics 

·  subministrament 

·  serveis 

- Especials: són aquells que estan vinculats al gir o tràfec administratiu, o 
que tenen per objecte satisfer una finalitat pública de l'específica 
competència d'una Administració pública. La preparació, adjudicació, 
efectes i extinció se'n regeixen per les seues normes administratives 
especials i, supletòriament, per la LCSP. 

b) Contractes privats (article 20.2 de la LCSP): 

- serveis financers 

- creació i interpretació artística i literària, o espectacles 

- subscripció de revistes i bases de dades 

- qualssevol altres distints als administratius 

Si no hi ha normes específiques, es regiran per la LCSP en la preparació i adjudicació; 
quant als efectes i l'extinció, hi serà aplicable del dret privat. 

La LCSP es va publicar en el BOE de 31 d'octubre de 2007 i entrà en vigor el dia 30 
d'abril de 2008. En la mateixa Llei s'estableixen unes disposicions transitòries que tenen 
per objecte determinar com s'ha de portar a efecte el trànsit des de l'anterior norma legal 
fins a la nova. Aquestes disposicions són les següents: 
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a) Els expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor de la LCSP es 
regiran per la normativa anterior (Llei 13/1995, de Contractes de les 
Administracions Públiques). La data d'inici serà la de la publicació de la 
convocatòria i, si es tracta d'un procediment negociat sense publicitat, la 
d'aprovació dels plecs (disposició transitòria primera, apartat 1, de la LCSP). 

b) Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de 
la LCSP es regiran, quant als efectes, compliment i extinció –compresa la 
duració i el règim de pròrrogues– per la normativa anterior (disposició 
transitòria primera, apartat 2, de la LCSP). 

6.2 Aspectes generals 

D'acord amb la informació rebuda de l'ens fiscalitzat, hem elaborat el quadre se següent, 
en el qual s'indica el nombre i l'import dels contractes adjudicats en l'exercici de 2008, 
detallats per tipus i procediments d'adjudicació, exclosos els contractes menors. 

 

Tipus de 
contractes Procediments d'adjudicació Euros Nombre de contractes 

Obres Negociat sense publicitat 156.041 100,0% 2 100,0% 

 Subtotal 156.041 100,0% 2 100,0% 

D'altres Patrimonial 275.772 100,0% 1 100,0% 

 Subtotal 275.772 100,0% 1 100,0% 

Total 431.813 100,0% 3 100,0% 

Quadre 6.2.1 
 

L'Entitat no disposa de cap aplicació informàtica que li permeta realitzar el control i 
seguiment de l'evolució dels expedients de contractació. La informació facilitada sobre 
els contractes adjudicats en l'exercici de 2008 ha sigut elaborada de forma manual a 
partir dels expedients de contractació. 

De la revisió de l'execució del pressupost de despeses i a partir de l'anàlisi de les 
obligacions reconegudes per creditor, s'ha identificat la següent despesa, en la tramitació 
de la qual no s'ha seguit cap dels procediments d'adjudicació legalment exigits, sinó que 
ha sigut adjudicada de forma directa: 

 

Naturalesa de la despesa 
Volum d'obligacions reconegudes en 

l'exercici de 2008 (euros) 

Direcció d'obres Terrer Roig 43.502 

Total 43.502 

Quadre 6.2.2 
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6.3 Mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis, així com l'adequació de la formalització del corresponent expedient 
administratiu, hem revisat els tres contractes adjudicats en l'exercici de 2008 que no 
tenen el caràcter de contracte menor (vegeu el quadre 6.3.1); tot a partir de la 
informació recaptada per aquesta Institució. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar l'adequació de la tramitació dels 
contractes a la normativa aplicable, en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte; així com els 
documents justificatius i l'adequació de la comptabilitat de la despesa. 

S'ha posat un èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, el barem i la 
valoració en els diversos procediments d'adjudicació que així ho requerien, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d'urgència o emergència, ja que impliquen 
una tramitació especial, segons que s'estableix en la LCSP. 

 

Núm. de 
contracte Objecte Capítol

Procediment
/ tramitació Llei aplicable 

Import 
adjudicació sense 

IVA (euros) 

1 Condicionament de la Casa de la Música (part I, fase II) 6 PN / UR LCSP 30/2007 86.260

2 Condicionament del carrer de la Creu 6 PN / UR LCSP 30/2007 69.781

3 Adquisició immoble annex a la Casa Consistorial 6 Patrimonial LPAP 33/2003 275.772

Total 431.813

PN: Procediment negociat 

UR: Tramitació urgent 

Quadre 6.3.1 
 

També hem analitzat un contracte adjudicat en març de 2007 que el Ple acordà cedir a 
un altre contractista en març de 2008: 

 

Núm de 
contracte Objecte Capítol Procediment Llei aplicable 

Import 
d'adjudicació 

(euros) 

4 Obres d'urbanització del sector Terrer Roig  6 PO / OR LCAP 13/1995 1.681.187

PO: Procediment obert 

OR: Tramitació ordinària 

Quadre 6.3.2 
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6.4 Revisió dels contractes seleccionats 

Preparació i actuacions administratives prèvies 

1. L'informe del secretari-interventor no s'adequa al contingut del punt seté de la 
disposició addicional segona, perquè no es manifesta sobre els plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes números 1 i 2. 

2. En l'expedient del contracte número 2, figuren dues actes de replantejament; 
però ambdues estan datades amb posterioritat a l'inici de la tramitació de 
l'expedient. 

Selecció i adjudicació 

3. El contracte número 1 s'ha realitzat en distintes fases, perquè el mateix 
Ajuntament ha considerat que tals fases són susceptibles d'utilització i 
aprofitament independent, segons l'article 74 de la LCSP. Tanmateix, en opinió 
d'aquesta Sindicatura, el contracte ha sigut fraccionat i el valor acumulat de les 
distintes fases ha superat el llindar de 200.000 euros, raó per la qual resultava 
preceptiu publicar la licitació de cada una de les fases en un diari oficial (en 
aqueix sentit, l'Entitat no ha publicat l'anunci de licitació en cap diari oficial, a 
pesar d'establir-ho així l'article 126 de la LCSP). 

4. Els plecs de clàusules administratives dels contractes números 1 i 2, aprovats per 
l'òrgan de contractació, no s'adeqüen al contingut de l'article 160 de la LCSP, ja 
que no s'hi han determinat els aspectes econòmics i tècnics que havien de ser 
objecte de negociació. 

5. En els plecs de clàusules administratives particulars i en la invitació realitzada 
als licitadors del contracte número 1, s'indica que el termini per a presentar la 
proposició és de vuit dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la 
recepció de la invitació. L'única oferta que s'hi va fer, es presentà fora del 
termini establit. 

6. No s'ha pogut constatar la publicació en el perfil del contractant de l'adjudicació 
provisional ni de la definitiva del contracte número 1, com tampoc l'adjudicació 
provisional del contracte número 2. 

7. Els contractes números 1 i 4 no contenen l'informe d'Intervenció sobre la 
fiscalització de l'adjudicació. 

8. No s'ha publicat en cap diari oficial l'adjudicació del contracte número 4. 
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Formalització i presentació de garanties 

9. L'òrgan de contractació no comunicà al Registre Oficial de Contractes del Sector 
Públic les dades bàsiques dels contractes analitzats, dins del termini establit a 
aqueix efecte per l'article 31 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per mitjà 
del qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic. L'Entitat ens ha tramés, en període d'al·legacions, 
el justificant de la comunicació telemàtica dels contractes números 1, 2 i 3 
efectuada al Registre de Contractes en novembre de 2010. 

10. En el contracte número 3 revisat, es firma un document privat de compravenda 
el 30 d'abril de 2008, que obliga l'Entitat –enfront del propietari– a adquirir 
l'immoble abans de tramitar l'expedient. Tanmateix, l'ordre d'inici de la 
tramitació de l'expedient d'adquisició directa s'efectua per Resolució de 
l'Alcaldia de 20 de maig de 2008 i l'aprovació de l'adquisició es produeix per 
mitjà d'una Resolució de l'Alcaldia de 13 de juny de 2008. 

Execució, modificacions, pròrrogues o variacions del termini i extinció 

11. La comprovació del replantejament del contracte número 1 s'ha fet amb 
posterioritat al termini legal establit (un mes des de la formalització del 
contracte). 

12. L'acta de recepció del contracte número 1 no figurava en l'expedient quan 
aquesta Sindicatura el va revisar. El dit document, datat el 4 de juny de 2009, 
ens ha sigut tramés durant el període d'al·legacions. 

13. L'execució del contracte número 2 ha excedit el termini d'execució previst, sense 
que conste en l'expedient no consta cap justificació del retard; si bé és cert que, 
en al·legacions, ens han aportat un document de l'arquitecte municipal que 
justifica el dit endarreriment. 

14. En l'expedient del contracte número 1 no consten els següents documents 
específics que la legislació exigeix en relació amb l'execució i extinció dels 
contractes d'obres: l'acta de mesurament general i la certificació final, l'informe 
del director de les obres sobre l'estat d'aquestes i la liquidació del contracte. 

15. En l'expedient del contracte número 2 no consten els següents documents 
específics que la legislació exigeix en relació amb l'execució i extinció dels 
contractes d'obres: l'acta de mesurament general i la certificació final. 

Documentació comptable i la seua justificació 

16. Durant el període d'al·legacions, l'Entitat ens ha facilitat els documents 
comptables relatius al reconeixement de l'obligació de tres de les quatre 
certificacions d'obra del contracte número 1, aplicades al pressupost de l'exercici 
de 2009. 
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17. L'Administració no ha abonat el preu dins dels seixanta dies següents a la data 
de l'expedició de les factures dels contractes números 1 i 2. No consta que s'hi 
hagen satisfet interessos de demora. 
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7. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en els apartats anteriors, es fan les següents: 

1. L'Ajuntament ha de prestar especial atenció a l'elaboració en temps i forma del 
pressupost i de tots els documents que registren el cicle pressupostari, no 
solament perquè és preceptiu, sinó també perquè això permet planificar 
adequadament l'activitat econòmica de l'entitat local. A més amés, s'hi evitaria 
en gran manera la necessitat de gastar i pagar factures sense atendre els requisits 
pressupostaris legalment establits. 

2. A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera d'aquesta, és necessari precisar el termini 
en què s'ha de proporcionar al dit òrgan la informació sobre l'execució dels 
pressuposts i de la tresoreria de l'entitat, per tal de complir el que es disposa en 
l'article 207 del TRLRHL. Així mateix, cal també desenvolupar el que disposa la 
ICAL quant a concretar la informació que s'ha de subministrar al Ple de 
l'Ajuntament. 

3. És convenient que, en l'acta que recull l'aprovació del Compte per part del Ple de 
l'Ajuntament, es faça una referència a les magnituds més significatives del dit 
Compte, a fi que hi quede constatació d'allò que exactament haja aprovat el Ple. 

4. Cal potenciar el control intern de l'Entitat; concretament, en allò que es refereix 
a la fiabilitat de la comptabilitat, ja que és menester adoptar les mesures 
necessàries per a corregir els errors detectats. Igualment, la comptabilitat 
municipal s'ha de portar al dia, a l'objecte de proporcionar la informació 
necessària per a la presa de decisions i de garantir la protecció dels actius. 

5. Resulta necessari que l'Entitat compte amb una aplicació informàtica que 
oferisca informació sobre l'evolució dels expedients de contractació. 

6. A l'empara de la disposició addicional segona de la LCSP, l'Ajuntament té 
l'opció de concertar convenis de col·laboració en virtut dels quals s'encomane la 
gestió del procediment de contractació a la Diputació Provincial, quan existisca 
una limitació de recursos tècnics i humans en matèria de contractació. 

7. Per reforçar el control del compliment dels contractes i agilitar la solució de les 
diverses incidències que poden sorgir durant la seua execució, l'òrgan de 
contractació pot encomanar la direcció i supervisió dels projectes a una persona 
física o jurídica, que és una figura regulada en la LCSP com a responsable del 
contracte. 
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8. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, es va trametre als gestors de l'Ajuntament fiscalitzat l'esmentat esborrany, 
amb la finalitat que –si era el cas– hi formulessen al·legacions dins del termini concedit. 

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

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

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

3) Les al·legacions admeses 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 (el 
qual ha servit perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades), s'adjunta 
en els annexos III i IV del present Informe. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 28 de desembre de 2010, aprovà aquest Informe de 
fiscalització. 

 

València, 28 de desembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT SOBRE ELS ESTATS I 
COMPTES ANUALS DE 2007 I 2008 

 



EXERCICI 2007

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  4.929POBLACIÓ(01-01-07):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT
   I. Inversions destinades a ús general
   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades
  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents
  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER
C. ACTIU CIRCULANT
   I. Existències

A. FONS PROPIS
    I. Patrimoni
    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI
    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

-64.919
30.445

0
-95.364

0
0

0
0
0

8.680.237
0

8.615.317

4.651.313
4.997.236

0
-119.506
-226.418

0
1.609.006

0

8.615.318

-1%
0%

0%
-1%
0%
0%
0%
0%
0%

101%
0%

100%

54%
58%

0%
-1%
-3%
0%

19%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies
   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles
   c. D´altres despeses externes
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0
0

0
0

4.449.142
1.453.042

0
0

1.100.021
1.894.941

1.139

191.2020%

42%

5%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

99%
32%

0%
0%

25%

0%

                                         ESTALVI     --                 DESESTALVI 226.418

1. Termini de cobrament
2. Termini de pagament
3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

672
166
-1%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

-6%

46%

-5%
95%

   II. Deutors 7.822.499 91%

  III. Inversions financeres temporals 601 0%
  IV. Tresoreria 857.137 10%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 2.354.999 27%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 319.795 4%
    III. Creditors 2.035.204 24%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 1.609.006 19%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres
   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer
 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents
   b. Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat
  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0
0
0

5.630
5.630

0
20.372

0
0
0
0

20.372

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

353

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
    a. Ingressos tributaris
    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

1.287

189.915
0

2.768.683
2.127.073

641.610
164.874

0
0

146.549
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
4%
0%

65%

50%
15%

4%
0%

3%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
    a. Transferències corrents
    b. Subvencions corrents
    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital
6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

18.325
0
0

1.110.717
821.015
192.248

0
97.455
13.250

0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%
0%
0%

26%
19%

5%
0%
2%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0
302

12.948
0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

1.609.006
0

0

0

1.609.006 D'altres deutes a curt termini 319.795

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

129.209
0

0

190.586

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats: Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):  Incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència



EXERCICI 2007

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes
3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials
6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers
9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis
3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals
7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS
ANUL.LATS RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments
4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

1.051.462
721.955
702.495

1.009.971
10.200

2.361.733
85.976

0
1

5.943.794

1.051.462
721.955
702.495

1.009.971
10.200

2.361.733
85.976

0
1

5.943.794

0 0
0
0
0
0
0
0

   --
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0 0

1.154.055
682.005
618.917

1.013.262
28.458

744.623
97.455

0
0

4.338.777

943.144
560.796
439.727
908.675
26.923

658.996
0
0
0

3.538.260

27
16
14
23

1
17

2
0
0

100

110
94
88

100
279

32
113
   --

0

73

82
82
71
90
95
89

0
   --
   --

82

210.912
121.209
179.190
104.587

1.536
85.627
97.455

0
0

800.516

1.497.888
2.395.199

1.200
27.849

2.021.457
0
0

200

5.943.794

1.497.888
2.390.068

1.200
27.849

2.026.588
0
0

200

5.943.794

0
-5.131

0
0

5.131
0
0
0

0

0
0
0
0
0

   --
   --

0

0

1.441.024
2.008.337

1.097
5.630

38.094
0
0
0

3.494.180

1.441.024
1.995.353

1.097
5.630

34.479
0
0
0

3.477.582

41
57

0
0
1
0
0
0

100

96
84
91
20

2
   --
   --

0

59

100
99

100
100

91
   --
   --
   --

100

0
12.983

0
0

3.615
0
0
0

16.598

0 0 0 844.597 60.678 783.918

2.934.664

1.564.433

8.036

1.564.433

213.925

250.492

00 7 2.713.315

0 0 16 1.313.941

4.338.777
3.494.180

844.597

0
0

135.193

1.115.994
6.623.593
6.887.504

852.084

3.041.283
800.516

2.713.315
72.993

0

545.541

-3.679.635

16.598

1.313.941
331.177

5.341.350

857.062

709.404

6.868.576

7.577.979

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

612

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  4.929POBLACIÓ(01-01-07):

 

6.    Desviacions positives de finançament 709.404

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant
 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia
10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

59%
100%

709
8

1%

73%
82%

100%
76
27

 6. Període mitjà de pagament 3

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 2%
13. Realització pags. pressups. tancats 16%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 7%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

-23%
-106%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant
2.  Càrrega financera global
3.  Càrrega financera global per habitant
4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal
10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats
12.  Tranferències
13. De risc

880
0%

0
2%

498

14%
112%

25%
77%
99%

3935%
-88155%

844.596

57%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2007

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES 2006

1.1  Òrgans de govern 0,43

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  4.929POBLACIÓ(01-01-07):

1.2  Administració general 0,00

2.2  Seguretat i protecció civil 0,00

3.1 Seguretat i protecció social 0,00
3.2 Promoció social 0,00

4.1 Sanitat 0,00
4.2 Educació 0,00
4.3 Habitatge i urbanisme 0,00
4.4  Benestar comunitari 0,00
4.5  Cultura 0,00
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0,00

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0,00
5.2 Comunicacions 0,00
5.3 Infraestructures agràries 0,00
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
5.5 Informació bàsica i estadística 0,00

6.1 Regulació econòmica 0,00
6.2 Regulació comercial 0,00

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
7.2 Indústria 0,00
7.3 Energia 0,00
7.4 Mineria 0,00
7.5 Turisme 0,00

9.1 Transferències a administracions públiques 0,00

0.1 Deute públic 0,00

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 0,00
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 0,00
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 0,00

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 0,00

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 0,00
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,00
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 0,00
321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00
322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00
323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00
324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00
340.  Preus públics per serveis de caràcter general 0,00
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00
342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00
351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 0,00
360.  Contribucions especials per obres 0,00
361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2007 %

140,01
70,17

9,02

138,37

0,00
0,08

18,41
0,00
0,00
0,00
0,00

38,54
0,00
0,00
0,00

16,81
23,78

0,00
0,00

20062007 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 0,0014,93
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,000,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,000,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2006

1.1  Òrgans de govern

2007 %

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

1.   Serveis de caràcter general 278,77406,29

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 47,4258,55

3. Seguretat, protecció i promoció social 91,7499,45

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 232,39136,12

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 3,793,29

6.   Regulació econòmica de caràter general 11,714,98

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,000,00

9.   Transferències a administracions públiques 0,000,00

0    Deute públic 14,090,22

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

2.054
1.2  Administració general 0

2.2  Seguretat i protecció civil 0

3.1 Seguretat i protecció social 0
3.2 Promoció social 0

4.1 Sanitat 0
4.2 Educació 0
4.3 Habitatge i urbanisme 0
4.4  Benestar comunitari 0
4.5  Cultura 0
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0
5.2 Comunicacions 0
5.3 Infraestructures agràries 0
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 0
6.2 Regulació comercial 0

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0
7.2 Indústria 0
7.3 Energia 0
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 14

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

0

-100%
 --

 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
--

 --

-100%

1.   Serveis de caràcter general 1.343.1102.002.625 49%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 228.488288.586 26%

3. Seguretat, protecció i promoció social 442.014490.197 11%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 1.119.648670.942 -40%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 18.24016.197 -11%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 56.41624.537 43%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 00  --

0    Deute públic 67.8751.097 -98%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència
6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Iincidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 24/04/2007
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 25/09/2009
3.    Data d'elaboració del compte
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició
6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general 31/12/2009

3.275.7913.494.180 7%

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,000,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,000,00
220.  Imposts especials 0,000,00

8.   Ajusts de consolidació 00  -- 8.   Ajusts de consolidació 0,000,00

-100%
 --

 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
 --
--

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

--
 --
 --
--

 --

--

-100%

46%

23%

8%

-41%

-13%

-57%

 --

 --

-98%

 --

 --
 --
 --

 --

--
 --
 --
 --
--
--

 --
--

 --
--

 --
 --
 --
 --
--

 --
 --
 --
 --
 --

--
 --
--

 --

 --

--
 --



EXERCICI 2008

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  5.206POBLACIÓ(01-01-08):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT
   I. Inversions destinades a ús general
   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades
  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents
  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER
C. ACTIU CIRCULANT
   I. Existències

A. FONS PROPIS
    I. Patrimoni
    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI
    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

1.228.563
1.302.578

20.788
-94.803

0
0

0
0
0

8.838.159
0

10.066.722

4.595.468
4.971.973

0
-345.923

-30.582
0

1.723.488
0

10.066.722

12%
13%

0%
-1%
0%
0%
0%
0%
0%

88%
0%

100%

46%
49%

0%
-3%
0%
0%

17%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies
   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles
   c. D´altres despeses externes
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0
0

0
0

4.445.516
1.697.347

0
0

777.726
1.959.780

10.663

00%

42%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

95%
36%

0%
0%

17%

0%

                                         ESTALVI     --                 DESESTALVI 30.582

1. Termini de cobrament
2. Termini de pagament
3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

482
267
25%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

-6%

54%

-1%
99%

   II. Deutors 8.021.890 80%

  III. Inversions financeres temporals 847 0%
  IV. Tresoreria 815.422 8%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 3.747.766 37%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 322.426 3%
    III. Creditors 3.425.340 34%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 1.723.488 17%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres
   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer
 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents
   b. Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat
  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0
0
0

22.327
22.327

0
215.585

0
0
0

215.476
108

0%

5%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

354

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
    a. Ingressos tributaris
    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

0
0

2.930.338
2.162.367

767.971
209.570

0
0

180.283
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%
0%

63%

46%
17%

5%
0%

4%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
    a. Transferències corrents
    b. Subvencions corrents
    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital
6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

29.287
0
0

1.425.486
889.197
142.984
299.812

93.494
87.452

0

0%

2%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%
0%
0%

31%
19%

3%
6%
2%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0
87.452

0
2%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

1.723.488
0

0

0

1.723.488 D'altres deutes a curt termini 322.426

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

119.941
0

0

202.485

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):  Incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:



EXERCICI 2008

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes
3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials
6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers
9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis
3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals
7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS
ANUL.LATS RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments
4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

1.238.997
350.000
524.499
980.558

53.500
295.000
271.934

0
1

3.714.489

1.238.997
350.000
524.499

1.034.523
53.500

2.803.319
612.626

0
1

6.617.465

0 0
0
0
6
0

850
125
   --

0

0
0

53.966
0

2.508.319
340.692

0
0

2.902.976 78

1.297.601
358.134
691.682

1.032.180
24.536

767.971
393.306

0
0

4.565.410

961.720
161.014
510.946
988.186

23.620
767.971
317.257

0
0

3.730.714

28
8

15
23

1
17

9
0
0

100

105
102
132
100

46
27
64
   --

0

69

74
45
74
96
96

100
81
   --
   --

82

335.881
197.119
180.736

43.994
917

0
76.049

0
0

834.696

1.593.350
1.750.826

1.100
41.986

326.916
0
0

200

3.714.378

1.645.140
1.695.283

14.150
41.986

3.220.595
0
0

200

6.617.354

51.790
-55.543
13.050

0
2.893.679

0
0
0

2.902.976

3
-3

1.186
0

885
   --
   --

0

78

1.554.489
1.673.923

9.972
15.711

1.293.483
0
0
0

4.547.578

1.554.489
1.232.508

9.972
12.841

1.201.206
0
0
0

4.011.016

34
37

0
0

28
0
0
0

100

94
99
70
37
40
   --
   --

0

69

100
74

100
82
93
   --
   --
   --

88

0
441.415

0
2.871

92.276
0
0
0

536.562

111 0 111 17.832 -280.302 298.134

3.513.831

1.330.540

0

1.330.540

241.890

89.835

40.5730 7 3.231.259

0 0 7 1.240.705

4.565.410
4.547.578

17.832

487.747
0

303.065

852.084
7.546.821
7.588.436

810.469

3.101.107
834.696

3.231.259
73.041

1.877.747

1.037.889
-3.551.858

536.562

1.240.705
437.308

5.766.433

814.612

583.343

5.006.487

7.467.577

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

-108

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  5.206POBLACIÓ(01-01-08):

 

6.    Desviacions positives de finançament 202.513

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant
 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia
10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

69%
88%
874
248
28%

69%
82%

100%
111

58

 6. Període mitjà de pagament 66

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 6%
13. Realització pags. pressups. tancats 7%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 7%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

-23%
-110%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant
2.  Càrrega financera global
3.  Càrrega financera global per habitant
4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal
10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats
12.  Tranferències
13. De risc

877
0%

2
5%

451

12%
106%

25%
79%
70%

3923%
-8689%

17.832

51%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2008

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern 0,00

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  5.206POBLACIÓ(01-01-08):

1.2  Administració general 0,00

2.2  Seguretat i protecció civil 0,00

3.1 Seguretat i protecció social 0,00
3.2 Promoció social 0,00

4.1 Sanitat 0,00
4.2 Educació 0,00
4.3 Habitatge i urbanisme 0,00
4.4  Benestar comunitari 0,00
4.5  Cultura 0,00
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0,00

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0,00
5.2 Comunicacions 0,00
5.3 Infraestructures agràries 0,00
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
5.5 Informació bàsica i estadística 0,00

6.1 Regulació econòmica 0,00
6.2 Regulació comercial 0,00

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
7.2 Indústria 0,00
7.3 Energia 0,00
7.4 Mineria 0,00
7.5 Turisme 0,00

9.1 Transferències a administracions públiques 0,00

0.1 Deute públic 0,00

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 140,01
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 70,17
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 9,02

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 138,37

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 0,00
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,08
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 18,41
321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00
322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00
323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00
324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00
340.  Preus públics per serveis de caràcter general 38,54
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00
342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00
351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 16,81

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 23,78
360.  Contribucions especials per obres 0,00
361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

5,14
173,08

59,38

90,26
0,00

1,30
28,48

183,20
20,49
58,51

0,04

3,71
0,00
0,00
2,11
0,00

10,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2008 %

142,16
73,41

9,94

68,79

5,59
10,67
81,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20072008 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 14,9323,73
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,000,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,000,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern

2008 %

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

1.   Serveis de caràcter general 406,29240,21

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 58,5559,38

3. Seguretat, protecció i promoció social 99,4590,26

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 136,12467,35

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 3,295,82

6.   Regulació econòmica de caràter general 4,9810,50

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,000,00

9.   Transferències a administracions públiques 0,000,00

0    Deute públic 0,220,00

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

0
1.2  Administració general 0

2.2  Seguretat i protecció civil 0

3.1 Seguretat i protecció social 0
3.2 Promoció social 0

4.1 Sanitat 0
4.2 Educació 0
4.3 Habitatge i urbanisme 0
4.4  Benestar comunitari 0
4.5  Cultura 0
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0
5.2 Comunicacions 0
5.3 Infraestructures agràries 0
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 0
6.2 Regulació comercial 0

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0
7.2 Indústria 0
7.3 Energia 0
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 0

26.759
901.071

309.157

469.910
0

6.760
148.282
953.723
106.655
304.590

206

19.312
0
0

11.000
0

54.662
0

0
0
0
0
0

0

0

 --
 --

 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
--

 --

 --

1.   Serveis de caràcter general 2.002.6251.250.517 -38%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 288.586309.157 7%

3. Seguretat, protecció i promoció social 490.197469.910 -4%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 670.9422.433.021 263%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 16.19730.312 87%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 24.53754.662 123%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 00  --

0    Deute públic 1.0970 -100%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència
6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 27/10/2008
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 27/04/2010
3.    Data d'elaboració del compte 27/04/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició
6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

3.494.1804.547.578 30%

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,000,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,000,00
220.  Imposts especials 0,000,00

8.   Ajusts de consolidació 00  -- 8.   Ajusts de consolidació 0,000,00

 --
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 --
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 --

--
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 --

-41%

1%

-9%

243%

77%

111%

 --

 --

-100%

 --

2%
5%

10%

-50%

--
13096%

340%
--
--
--
--

-100%
--
--
--

-100%
-100%

 --
--

59%
--
--
--
 --

--
--
--

--

 --

--
--

8.   Data d'enviament del compte general (*) 28/04/2010
9.   Data registre (*) 29/04/2010

(*) Aquestes dates corresponen a l'últim compte enviat, les dades del qual 
han   servit per a elaborar l'informe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

INCIDÈNCIES DELS COMPTES GENERALS DE 2007 I 
2008 

 



 

 

 

Número 
incidència Descripció incidència 

Any en què 
es va 

produir Justificació de l'Ajuntament Comentaris Sindicatura 

1 

El Compte General de l'Entitat local 
no conté els comptes anuals de les 
següents entitats: P. M. Esports, 
F.P.C.A. Gestió Cultural 2007 i 2008 Entitats sense activitats  

9 
L'epígraf A.III, "Immobilitzacions 
materials", de l'actiu del balanç 
apareix amb signe negatiu (errors 
detectats: (-94.802,80 < 0) 2007 i 2008

L'inventari de béns i drets de l'entitat 
local no està actualitzat, raó per la 
qual els saldos del balanç 
corresponents als dits elements 
d'immobilitzat no presenten la imatge 
fidel de la situació patrimonial de 
l'Ajuntament, tal com s'indica en la 
Memòria 

Segons el certificat de l'interventor, 
existeix un inventari de béns, que està 
aprovat pel Ple. A la data de redacció 
d'aquest Informe, el dit inventari no ha 
sigut registrat en la comptabilitat 
municipal 

10 
L'epígraf A) III,1, "Immobilitzacions 
materials. Terrenys", de l'actiu del 
balanç, apareix amb signe negatiu 
(errors detectats: (-103.013,14) < 0) 2007 i 2008

L'inventari de béns i drets de l'entitat 
local no està actualitzat, raó per la 
qual els saldos del balanç 
corresponents als dits elements 
d'immobilitzat no presenten la imatge 
fidel de la situació patrimonial de 
l'Ajuntament, tal com s'indica en la 
Memòria 

Hi és aplicable el comentari relatiu a 
la incidència número 9 

14 
L'aprovació definitiva del pressupost 
tingué lloc després del 31 de desembre 
de l'exercici anterior 2007 i 2008   

15 
La liquidació del pressupost no es va 
aprovar en el termini legalment 
establit 2007 i 2008   

16 
El Compte General no es va elaborar 
en el termini legalment establit 2007 i 2008   

17 
L'informe de la Comissió Especial de 
Comptes no fou emés en el termini 
legalment establit 2007 i 2008   

18 
L'inici de l'exposició pública del 
Compte General tingué lloc després 
del termini legalment establit 2007 i 2008   

19 
La presentació al Ple del Compte 
General es va fer després del termini 
legalment establit 2007 i 2008   

20 
El Compte General fou aprovat 
després del termini legalment establit 2007 i 2008   

25 

L'epígraf A) "Immobilitzacions", de 
l'actiu del balanç, apareix amb signe 
negatiu (errors detectats: (-64.919,44) 
< 0) 2007  

Hi és aplicable el comentari relatiu a 
la incidència número 9 

187 

L'import de les obligacions reconegu-
des netes del capítol 4 de la liquidació 
del pressupost de despeses, no coinci-
deix amb la suma del "Deure" dels se-
güents comptes del pressupost de des-
peses: 650, "Transferències corrents", 
i 651, "Subvencions corrents", del ba-
lanç de comprovació (en el cas de sub-
vencions o transferències en espècie, 
se n'indicarà l'import i el concepte en 
la columna "Justificació") (errors de-
tectats: 15.711,46 no es igual a 
(4.591,30+17.736,11)) 2008 

Existeixen operacions pendents 
d'aplicar a pressupost que suposen una 
despesa en els comptes de gestió, però 
que no tenen reflex pressupostari en el 
capítol 4 S'accepta la justificació 



 

 

Número 
incidència Descripció incidència 

Any en què 
es va 

produir Justificació de l'Ajuntament Comentaris Sindicatura 

209 

L'import de les desviacions de 
finançament positives de l'exercici del 
resultat pressupostari, no coincideix 
amb el total de les desviacions de 
finançament de l'exercici positives de 
les "Despeses amb finançament 
afectat" de la Memòria. 2007: (errors 
detectats: 202.513,29 no és igual a 0) 2007 i 2008

Existeixen operacions pendents 
d'aplicar a pressupost que suposen una 
despesa en els comptes de gestió, però 
que no tenen reflex pressupostari en el 
capítol 4 

La justificació no és vàlida; s'ha 
sol·licitat el càlcul de les desviacions i 
s'ha comprovat que el dit càlcul sí que 
es realitza, encara que no està recollit 
en la Memòria del Compte General 

210 

L'import de les desviacions de 
finançament positives de l'exercici del 
resultat pressupostari, no coincideix 
amb el total de les desviacions de 
finançament de l'exercici positives de 
les "Despeses amb finançament 
afectat" de la Memòria. 2007: (errors 
detectats: 487.746,54 no es igual a 0) 2008 

El càlcul de les desviacions de 
finançament és extern al sistema 
d'informació comptable; per això, al 
generar el fitxer XM, no es recull 
aquesta informació. En qualsevol cas, 
s'aporta quadre de desviacions en el 
corresponent estat de GFA de la 
Memòria en format PDF 

S'ha comprovat que sí que se'n realitza 
el càlcul, encara que no està recollit en 
la Memòria del Compte General 

225 

La suma del saldo inicial, les entrades 
o dotacions i els augments per 
transferències o traspàs des d'un altre 
compte dels següents comptes, que 
apareix en les “Immobilitzacions 
materials” de la Memòria, no 
coincideix amb la mateixa suma en el 
Deure del balanç de comprovació 
(errors detectats: núm. cte. = 2200   
(-103.013,14 + 0 + 0 ) no és igual a 0) 2008 

L'inventari de béns i drets de l'entitat 
local no està actualitzat, raó per la 
qual els saldos del balanç 
corresponents als dits elements de 
l'immobilitzat no presenten la imatge 
fidel de la situació patrimonial de 
l'Ajuntament, tal com s'indica en la 
Memòria 

Sí que coincideix; però, al ser de signe 
contrari al de la naturalesa del compte, 
la Plataforma no el dóna com a 
correcte 

226 

La suma de les eixides, baixes o 
reduccions i les disminucions per 
transferències o traspàs a un altre 
compte dels comptes següents, que 
apareix en les "Immobilitzacions 
materials" de la Memòria, no 
coincideix amb la mateixa suma de 
l'Haver del balanç de comprovació 
(errors detectats: núm. cte. = 2200 (0 
+ 0) no és igual a 103.013,14) 2008 

L'inventari de béns i drets de l'entitat 
local  no està actualitzat, raó per la 
qual els saldos del balanç 
corresponents als dits elements de 
l'immobilitzat no presenten la imatge 
fidel de la situació patrimonial de 
l'Ajuntament, tal com s'indica en la 
Memòria (?) 

Sí que coincideix; però, al ser de signe 
contrari al de la naturalesa del compte, 
la Plataforma no el dóna com a 
correcte 

247 

El saldo final total de "Tresoreria" de 
la Memòria no coincideix amb el 
saldo de l'exercici actual de l'epígraf 
C.III, "Tresoreria", de l'actiu del 
balanç (errors detectats: 810.468,59 
no és igual a 815.421,88) 2007 i 2008

Existeixen avançaments de caixa fixa i 
pagaments pers a justificar que estan 
vinculats a conceptes no 
pressupostaris, però que no tenen 
associat cap ordinal de tresoreria 

El saldo final de tresoreria de la 
Memòria no recull el compte 575, que 
té un saldo de 4.953,29 euros i que és 
un compte de pagaments per a 
justificar; això significa que el que 
està bé és el saldo del balanç. 
L'Ajuntament indica que, potser, quan 
es va fer la migració de l'anterior 
programa a aquest, no es creés 
l'ordinal corresponent a aqueix 
compte; tampoc no existeix aqueix 
compte bancari. S'ha investigat aquest 
saldo, el qual ve de saldos anteriors a 
2006, ha passat aquest compte a un 
compte de deutors no pressupostaris, 
tot esperant que el secretari estudie 
què fer amb aquest saldo. S'aporta full 
d'EXCEL amb la composició del 
saldo 

248 

El saldo inicial total de "Tresoreria" 
de la Memòria no coincideix amb el 
saldo de l'exercici anterior de l'epígraf 
C) III, "Tresoreria", de l'actiu del 
balanç (errors detectats: 852.083,74 
no és igual a 857.137,03) 2007 i 2008

Existeixen avançaments de caixa fixa i 
pagaments per a justificar que estan 
vinculats a conceptes no 
pressupostaris, però que no tenen 
associat cap ordinal de tresoreria 

Hi és aplicable el comentari relatiu a 
la incidència número 247 



 

 

Número 
incidència Descripció incidència 

Any en què 
es va 

produir Justificació de l'Ajuntament Comentaris Sindicatura 

250 

El saldo inicial, més els cobraments 
dels següents comptes, indicat en 
"Tresoreria" de la Memòria, no coin-
cideix amb la mateixa suma del Deure 
del balanç de comprovació (errors de-
tectats: 12.943.295,5 = 0 + 0 + 
16.076.158,79 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 - 
0) /2008: (errors detectats: núm. cte. = 
5740 (75,28+4.506,58) no és igual a 
3.514,69) 2008 

El compte 574 té un subcompte 5741 
amb un saldo de 1.067,17 euros que 
no ha sigut considerat per la validació 

Hi és aplicable el comentari relatiu a 
la incidència número 247 

251 

Els pagaments dels següents comptes 
que figuren en "Tresoreria" de la Me-
mòria, no coincideixen amb la matei-
xa suma de l'Haver del balanç de com-
provació (errors detectats: núm. cte. = 
5740 3.771,96 no és igual a 2.704,79) 2008 

Existeixen avançaments de caixa fixa i 
pagaments per a justificar que estan 
vinculats a conceptes no 
pressupostaris, però que no tenen 
associat cap ordinal de tresoreria 

Hi és aplicable el comentari relatiu a 
la incidència número 247 

312 

El total de modificacions de les "Mo-
dificacions de crèdit" de la Memòria, 
no coincideix amb la suma de cada 
una de les modificacions indicades 
(errors detectats: CodEcoG = 22601 (-
13.050,00) no és igual a (0+0+0+0-
(0)+0+0-(0)+0). CodEcoG = 22618 (-
38.000,00) no és igual a (0+0+0+0-
(0)+0+0-(0)+0). CodEcoG = 661104 
460.554,02 no és igual a (0+0+0+0-
(0) + 120.000,00 + 505.027,00 - 
(0)+0) 2008 

El programa d'informació comptable 
genera aquest tipus d'incidència quan 
existeixen expedients de modificació 
per baixes per anul·lació. Es tracta 
d'un error característic de 
"AytosSicalwin" S'accepta la justificació 

356 

L'import dels drets pendents de cobra-
ment d'operacions no pressupostàries 
del "Romanent de tresoreria" de la 
Memòria, no coincideix amb la suma 
dels comptes 260, 265, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 565 i 566 del ba-
lanç de comprovació (errors detectats: 
73.040,92 no és igual a (0 + 0 + 
660,97 + 0 + 66.216,26 + 0-0 + 
363,39 + 0 + 0 + 0 + 847,01)) 2007 i 2008

Existeix el concepte no pressupostari 
10100, "Avançaments de tresoreria-
caixa fixa", incorrectament relacionat 
amb el compte 5751 que genera 
aquesta incidència 

La diferència és de 4.953,29 euros; 
això significa que el romanent de 
tresoreria es compensa, ja que aquest 
compte no se recull en "Fons líquids", 
però sí en "Deutors". Vegeu 
incidències 247 i següents 

360 

L'import de les obligacions pendents 
de pagament d'operacions no pressu-
postàries del "Romanent de tresoreria" 
de la Memòria, no coincideix amb la 
suma dels comptes 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 475, 476, 477, 502, 
507, 522, 525, 560 i 561 del balanç de 
comprovació (errors detectats: 
437.308,02 no és igual a (0 + 0 + 
015,12 + 94.694,24 + 99,72 + 0 + 
41.577,92 + 18.614,03 + 0 + 0 + 0 + 
79.951,64 + 0 + 71.714,92 + 
130.770,00)) 2008 

Existeix el concepte no pressupostari 
20003, "IRPF lloguer edificis", amb 
un saldo deutor de 129,57 euros en un 
compte que ha de ser de naturalesa 
creditora 

Es deu al compte 4759, que té saldo 
deutor en comptes de creditor; raó per 
la qual els 129,57 euros han de ser res-
tats. Es tracta d'un error, ja que rete-
nen abonant al compte 4751 i a l'hora 
de pagar a Hisenda carreguen per 
equivocació en aquest compte. 
Aquests comptes no pressupostaris 
han de ser controlats per evitar els er-
rors assenyalats. En 2009 aquest 
compte 4759 ja tenia un saldo creditor 
per import de 395 euros. La rectifica-
ció del saldo es fa per aquest import 

362 

L'import de l'excés de finançament 
afectat del "Romanent de tresoreria" 
de la Memòria, no coincideix amb el 
total de les desviacions de finança-
ment acumulades positives de les 
"Despeses amb finançament afectat. 
Desviacions de finançament" de la 
Memòria (errors detectats: 583.342,88 
no és igual a 0) 2007 i 2008

El càlcul de les desviacions de 
finançament és extern al sistema 
d'informació comptable; raó per la 
qual, al generar el fitxer XML no es 
recull aquesta informació. En 
qualsevol cas, s'aporta quadre de 
desviacions en el corresponent estat de 
GFA de la Memòria en formato PDF 

Obtingudes les desviacions de 
finançament, que no estan recollides 
en la Memòria (vegeu incidència 210) 
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AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 

















































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EL RESULTAT 
PRESSUPOSTARI, EL ROMANENT DE TRESORERIA I LA 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
DE 2008 DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA DE CRESPINS 

Les al·legacions, rebudes el 15 de desembre de 2010, han sigut analitzades seguint 
l'ordre en què estan formulades. En relació amb aquestes al·legacions s'informa del 
següent: 

Al·legacions números 1 i 17 

Apartat 1.2.1, paràgraf cinqué, i apartat 4.3.2, paràgraf nové, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega sobre una diferència de 4.953 euros en la 
tresoreria municipal. Aporta documentació relativa a 3.100 euros que formen part d'un 
saldo deutor no justificat d'avançaments de caixa fixa pel dit import de 4.953 euros; es 
tracta de tres avançaments de 2.000, 1.000 i 100 euros. Per a cada un, en facilita la 
resolució de concessió i la resolució d'aprovació del compte justificatiu; però no el 
compte justificatiu ni les factures que el componen. Al·leguen que la raó de l'existència 
d'aquest saldo deutor és que no es va registrar el compte justificatiu. En les al·legacions 
també indiquen que continuaran investigant el saldo pendent d'aclarir de 1.953 euros. 

Comentaris: Contràriament al que sosté l'Ajuntament, el pendent de justificar no es 
redueix a 1.953 euros. La documentació aportada continua sent insuficient per a explicar 
la diferència de 4.953 euros que apareix en la tresoreria municipal. No aporten el 
compte justificatiu, ni les factures que el componen, de cap dels tres avançaments; raó 
per la qual no es pot comprovar si efectivament aquestes factures no van ser 
comptabilitzades. Tampoc no ens han aportat l'històric del compte deutor, de manera 
que podem comprovar tampoc si aquests tres avançaments formen part del saldo 
pendent a 31 de desembre de 2008. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legacions números 2 i 22 

Apartat 1.2.1, paràgraf sisé, i apartat 5.2, paràgraf quart, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi aporta, com a documentació, un certificat del servei de 
Recaptació en el qual s'indica que el pendent de cobrament de l'IBI Urbana, a 31 de 
desembre de 2008, és de 92.433 euros; la diferència entre aquest import i la xifra de 
190.570 euros que apareix en la comptabilitat, correspon a 2.625 euros de baixes no 
comptabilitzades i a 95.510 euros que es troben comptabilitzats en "Ingressos pendents 
d'aplicar al pressupost". 



 

 

Comentaris: Per a comprovar si efectivament aqueixos cobraments estan registrats en el 
compte 544, "Cobraments pendents d'aplicar al pressupost", caldria haver aportat el 
detall de cada un dels rebuts d'IBI cobrats i abonats en aqueix compte 554, a fi de 
poder-ne fer la comprovació en la seua comptabilitat. Tanmateix, no ens han facilitat tal 
documentació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legacions números 3 i 18 

Apartat 1.2.1, paràgraf seté, i apartat 5.1, paràgraf quart, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb els cobraments pendents d'aplicar al pressupost, 
per import d'1.037.889 euros, s'hi indica que tenen la intenció d'identificar-los de tal 
forma que puguen ser comptabilitzats adequadament abans de finalitzar l'exercici de 
2011. 

Comentaris: S'hi aporta informació sobre allò que es farà pròximament; és a dir, que no 
s'altera el contingut de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 4 

Apartat 1.2.1, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es fa referència a la impossibilitat de contrastar el saldo 
comptable amb el recompte efectiu realitzat en la fiscalització, a causa de 
l'endarreriment de la comptabilitat. S'han posat mitjans per a corregir el retard a l'hora 
de portar la comptabilitat municipal. 

Comentaris: L'al·legació confirma el contingut de l'Informe 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 5 

Apartat 2.1, paràgraf seté, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Explica la raó de l'error a què al·ludeix l'Informe i expressa que 
aquest error es tindrà en compte a l'hora de calcular les desviacions de finançament de 
2009. 

Comentaris: S'hi aporta informació sobre el que es farà pròximament, de manera que no 
s'altera el contingut de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legacions números 6 i 12 

Apartat 2.2, paràgraf segon, i apartat 4.1, paràgraf primer, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega que el retard en la rendició del Compte General 
deriva de l'endarreriment de la comptabilitat. 

Comentaris: A part que, el Compte, cal rendir-lo dins del termini que li pertoca, la 
comptabilitat d'un ajuntament s'ha de portar al dia, a fi de garantir una gestió econòmica 
eficient i eficaç i un adequat control dels actius. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legacions números 7 i 14 

Apartat 2.2, paràgraf tercer, i apartat 4.3.1, paràgraf tercer, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: Per a l'exercici de 2009 hi ha previst un pla economicofinancer. 

Comentaris: L'al·legació confirma el contingut de l'Informe 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 8 

Apartat 2.2, subapartat e), paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les despeses de les quals no consta que s'haja instruït expedient 
de contractació, es refereixen a la direcció facultativa de les obres de la urbanització del 
"Terrer Roig", que foren objecte d'encàrrec en l'anterior manament corporatiu, i s'hi 
adjunta l'acta de comprovació del replantejament de les obres, datada el 31 de maig de 
2007. 

Comentaris: L'Ajuntament reconeix que les despeses detectades es van realitzar sense 
haver instruït l'expedient de contractació, amb independència de qui va ser el 
responsable d'aquest fet. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legacions números 9 i 28 

Apartat 2.2, subapartat e), paràgraf segon, i apartat 6.4, punt 5, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: Els plecs dels contractes números 1 i 2 contenen en les seues 
clàusules, sota la rúbrica "Aspectes objecte de negociació", els criteris que han de servir 



 

 

per a adjudicar el contracte, i consideren que l'article 160 de la Llei 30/2007 no 
prohibeix que els dits criteris es determinen de forma tancada en els mateixos plecs. S'hi 
justifica que no s'haja portat a efecte la negociació dient que les ofertes presentades 
s'adapten en la seua integritat als requisits exigits. 

Comentaris: La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, en el seu 
informe 48/09, d'1 de febrer de 2010, s'ha pronunciat sobre les normes concretes que 
regulen el procediment negociat. A partir del que s'exposa en aqueix informe, s'obté una 
clara conclusió: l'element que diferencia el procediment negociat dels procediments 
oberts i restringits és que, mentre que en aquests no existeix la possibilitat de negociar 
la proposta presentada per cada licitador, en el procediment negociat s'exigeix que 
prèviament s'haja assenyalat quin serà l'objecte de la negociació i que, una vegada 
verificada aquesta, s'han de fixar els termes del contracte; o dit d'una altra manera, el 
contingut dels plecs serà el suport en el qual es fixaran els drets i les obligacions de les 
parts i on es definiran els pactes i les condicions propis del contracte, com una 
conseqüència de la dita negociació i de manera conseqüent amb l'adjudicació 
provisional. En conclusió, en els procediments dels contractes números 1 i 2 de l'Entitat 
no s'ha fixat l'objecte de la negociació, sinó els criteris d'adjudicació; per tant, no s'hi ha 
complit l'element que caracteritza el procediment negociat. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 10 

Apartat 2.2, subapartat e), paràgraf tercer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'adjudicació del contracte número 4, que no ha sigut objecte de 
publicitat, es va produir el 22 de març de 2007. La cessió del contracte citat, que es va 
acordar en l'exercici de 2008, no requereix publicitat. 

Comentaris: En l'Informe s'indica que la incidència fa referència a la falta de publicitat 
de l'acord d'adjudicació del contracte número 4, i no a la seua cessió. En el cos de 
l'Informe, en l'apartat 6.3, ja s'indica que el contracte número 4 va ser adjudicat en març 
de 2007 i que el Ple acordà cedir-lo a un altre contractista en març de 2008; per tant, no 
cal matisar de nou aquest punt. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 11 

Apartat 3, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La classificació atorgada a la Secretaria de la corporació és de 
classe tercera, i no de segona com s'indica en l'Informe. 

Comentaris: S'accepta l'al·legació. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Canviar l'Informe on es diu que "està classificat de classe 
segona", i assenyalar que "està classificat de classe tercera". 

Al·legació número 12 

(Comentada en l'al·legació número 6) 

Al·legació número 13 

Apartat 4.2, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi atén la recomanació de l'Informe relativa a la conveniència 
de recollir les magnituds més significatives en l'acta que reflectisca l'aprovació del 
Compte General. 

Comentaris: No hi ha comentaris. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 14 

(Comentada en l'al·legació número 7) 

Al·legació número 15 

Apartat 4.3.2, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'al·lega sobre la incidència del Compte General referida a la 
falta d'identitat entre les existències finals de l'estat de tresoreria i els fons líquids de 
l'estat de romanent de tresoreria. S'hi indica que es tracta d'un problema de configuració 
d'estats que es resoldrà en anys successius. 

Comentaris: Tal i com s'indica en l'Informe, això es produeix perquè el model normal 
de comptabilitat, per a determinar l'existència de tresoreria, no pren en consideració en 
aqueixos estats els mateixos comptes. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 16 

Apartat 4.3.2, paràgraf quart, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En el balanç existeixen partides amb signe negatiu, perquè 
l'inventari no s'ha passat a la comptabilitat. En 2009 es resoldrà aquesta incidència. 

Comentaris: Es tracta d'una declaració d'intencions que no altera el contingut de 
l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació número 17 

(Comentada en l'al·legació número 1) 

Al·legació número 18 

(Comentada en l'al·legació número 3) 

Al·legació número 19 

Apartat 5.1, paràgraf nové, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Fins a 2008 no s'usava el compte 413. 

Comentaris: A part que aquest compte s'ha d'utilitzar només de forma excepcional, és 
cert que les factures que no puguen imputar-se al pressupost, cal registrar-les en aquest 
compte del balanç. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 20 

Apartat 5.1, paràgraf onzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quan hi ha un únic agent finançador per projecte, el resultat de 
les desviacions, amb la fórmula utilitzada a l'Alcúdia i amb l'establida en la ICAL, és el 
mateix. 

Comentaris: És cert que la regla 48.5 de la Instrucció del model normal permet 
considerar un agent finançador quan el finançament afectat d'una despesa provinga d'un 
mateix recurs aportat per una pluralitat de tercers. Tanmateix, existeixen uns altres 
supòsits que alteren el resultat de les desviacions de finançament, però que no es tenen 
en compte quan s'usa la fórmula de l'Alcúdia; de fet, s'ha detectat un error de 136.583 
euros que no s'hauria produït si s'havia utilitzat la fórmula establida per la ICAL. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 21 

Apartat 5.1, paràgraf desé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi reconeix l'error existent en les modificacions de crèdit a què 
al·ludeix l'Informe, i es diu que el corregeixen en la liquidació i tancament de 2008. 

Comentaris: L'error no es corregeix. Sí que és cert que aquest error no afecta el resultat 
pressupostari ni el romanent de tresoreria; però l'Informe no diu el contrari. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació número 22 

(Comentada en l'al·legació número 2) 

Al·legació número 23 

Apartat 6.3, quadre 6.3.1, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi adverteix que l'import d'adjudicació del contracte número 1 
s'eleva a 100.062 euros, i no a 86.260 euros. 

Comentaris: La informació continguda en el quadre 6.3.1 es refereix als contractes 
analitzats que foren objecte d'adjudicació en l'exercici de 2008. Quant als imports 
d'adjudicació, aquests no inclouen l'import de l'IVA, en cap dels tres contractes que 
figuren en el quadre. Per tant, per homogeneïtat i en coherència amb l'article 75 de la 
Llei 30/2007, s'hi expressen els imports sense IVA. 

Conseqüències en l'Informe: En la columna "Import d'adjudicació (euros)", afegir: 
"Sense IVA". 

Al·legació número 24 

Apartat 6.4, punt 1, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'absència del plec de prescripcions tècniques en el contracte 
número 1, es deu al fet d'haver optat per l'opció que permet l'article 107 de la Llei 
30/2007, el qual indica que es podrà simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun dels 
documents –entre altres, el plec de prescripcions tècniques–, si es tracta de projectes 
d'obres de primer establiment, reforma o gran reparació inferiors a 350.000 euros, en la 
forma en què determinen les normes que desenvolupen la citada Llei. 

Comentaris: L'Entitat ha justificat en el període d'al·legacions l'absència del plec de 
prescripcions tècniques, basant-se en la circumstància que la documentació existent és 
suficient per a definir, valorar i executar les obres. 

Conseqüències en l'Informe: Suprimir de l'esborrany el paràgraf que feia referència a 
l'absència del plec de prescripcions tècniques en el contracte número 1. 

Al·legació número 25 

Apartat 6.4, punt 2, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Existeix un error en la referència legal, ja que no es tracta de la 
disposició addicional setena, sinó del punt seté de la disposició addicional segona. A 
més a més, es considera que sí que es compleix la previsió establida en la dita 
disposició, atés que els informes evacuats per la Secretaria-Intervenció es pronuncien 
sobre determinat contingut que els plecs han de contenir. 



 

 

Comentaris: Si bé és cert que els informes de la Secretaria-Intervenció s'expressen 
sobre quin contingut han d'incloure els plecs, el sentit del punt seté de la disposició 
addicional segona, cal interpretar-lo com d'informes addicionals en els quals es secretari 
i l'interventor manifesten la seua conformitat amb els plecs ja elaborats per l'òrgan de 
contractació; és a dir, que són informes posteriors a l'elaboració dels plecs. 

Conseqüències en l'Informe: Substituir "al contingut de la disposició addicional setena" 
per "al contingut del punt seté de la disposició addicional segona". 

Al·legació número 26 

Apartat 6.4, punt 3, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les actes de replantejament del contracte número 2 estan datades 
amb posterioritat a l'inici de la tramitació de l'expedient; però són anteriors a l'aprovació 
de l'expedient. 

Comentaris: Les actes de replantejament que consten en l'expedient estan datades el 17 
de novembre i el 2 de desembre de 2008. L'expedient de contractació va ser aprovat per 
l'Alcaldia el 15 de setembre de 2008. Per tant, el que al·lega l'Entitat es contradiu amb 
aquests fets. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 27 

Apartat 6.4, punt 4, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La realització per fases de l'obra de la Casa de la Música s'ha 
definit en funció del finançament en el moment de la licitació de la primera fase, 
considerant que l'execució de les fases que componen la citada obra seria contractada en 
el moment d'obtenir les subvencions necessàries. 

Comentaris: L'objecte del contracte consisteix en l'adequació i rehabilitació de l'edifici 
de la Casa de la Música, obra que estava a mitjan construcció i en estat d'abandonament. 
En agost de 2008, l'arquitecte redactà el projecte d'obra per a continuar la construcció, 
indicant en la Memòria valorada que aquest projecte s'executaria en fases: en la primera 
se'n portaria a efecte la part de les obres de rehabilitació de la zona d'aules, i en la 
segona fase, la rehabilitació de la zona de sala d'audició. Tal i com s'aprecia en els 
plànols que formen part del projecte, l'edifici es va planificar com una instal·lació única, 
en la qual s'allotjarien tant les aules per a l'ensenyament, com la sala d'audició. Per tant, 
amb independència de la manera de finançar l'obra, l'objecte del contracte estava definit 
des del primer moment, abans de licitar la primera fase, motiu pel qual aquesta 
Sindicatura considera que el valor acumulat de les distintes fases és el llindar que 
determina la necessitat de donar publicitat a cada un dels expedients tramitats. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació número 28 

(Comentada en l'al·legació número 9) 

Al·legació número 29 

Apartat 6.4, punt 6, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi manifesta que existeix un error material en la data 
consignada en la diligència de recepció de l'única oferta presentada en el procediment 
del contracte número 1. A més a més, encara que es considere que va ser presentada 
fora de termini, aquesta circumstància no determina la nul·litat del procediment. 

Comentaris: No ens han aportat cap document fefaent que permeta constatar que l'oferta 
presentada vaja ser registrada dins del termini indicat a aqueix efecte. D'altra banda, la 
Sindicatura no ha emés la seua opinió sobre la nul·litat o anul·labilitat de l'acte 
administratiu. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 30 

Apartat 6.4, punt 9, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi reitera que l'adjudicació del contracte es va fer en l'any 2007 
i que la cessió en tingué lloc en 2008. 

Comentaris: Hi són d'aplicació els comentaris efectuats en l'al·legació número 10. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 31 

Apartat 6.4, punt 10, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'òrgan de contractació ha comunicat al Registre Oficial de 
Contractes del Sector Públic, en novembre de 2010, les dades bàsiques de tres dels 
contractes analitzats. 

Comentaris: Malgrat el retard en la comunicació, es considera oportú esmentar aquest 
fet en l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: Canviar la redacció del punt 10 per la següent: "L'òrgan de 
contractació no comunicà les dades bàsiques dels contractes analitzats al Registre 
Oficial de Contractes del Sector Públic en el termini establit per l'article 31 del Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, per mitjà del qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. L'Entitat ha tramés, en el 
període d'al·legacions, el justificant de la comunicació telemàtica efectuada al Registre 



 

 

de Contractes dels contractes números 1, 2 i 3, comunicació que es va fer en novembre 
de 2010". 

Al·legació número 32 

Apartat 6.4, punt 11, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament manifesta que el document de compravenda s'ha 
de qualificar d'actuació preparatòria de l'expedient patrimonial, i que no generava cap 
obligació per a l'Ajuntament. 

Comentaris: El contracte de compravenda sí que genera obligacions de compra per a 
l'Ajuntament i de venda per al propietari de l'immoble, i –tal com s'indica en l'Informe– 
es va efectuar amb anterioritat a la tramitació de l'expedient. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 33 

Apartat 6.4, punt 12, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi reconeix l'error d'haver-lo realitzat amb posterioritat; però 
destaquen que és un error que no invalida el procediment. 

Comentaris: La Sindicatura, en l'Informe, no emet cap opinió sobre la nul·litat o 
anul·labilitat de l'acte administratiu. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 34 

Apartat 6.4, punt 13, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'acta de recepció de l'obra de la Casa de la Música es va 
subscriure el 4 de juny de 2009. 

Comentaris: L'acta de recepció de l'obra no constava en l'expedient. Ha sigut facilitada, 
com a documentació, en el període d'al·legacions. 

Conseqüències en l'Informe: Canviar la redacció del punt 13 per la següent: "L'acta de 
recepció del contracte número 1 no figurava en l'expedient quan aquest va ser revisat 
per la Sindicatura. El dit document, datat el 4 de juny de 2009, ens ha sigut tramés 
durant el període d'al·legacions". 



 

 

Al·legació número 35 

Apartat 6.4, punt 14, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi justifica l'incompliment del termini d'execució previst amb 
un informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 2 de desembre de 2010, el qual 
s'adjunta en les al·legacions. 

Comentaris: Com que la dita justificació s'ha efectuat, i l'Ajuntament ens l'ha facilitada, 
durant el període d'al·legacions, es farà constar aquesta circumstància en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Canviar la redacció del punt 14 per la següent: "L'execució 
del contracte número 2 ha excedit el termini d'execució previst, però no consta en 
l'expedient cap justificació d'aquest retard; tot i que en al·legacions ens han aportat un 
informe de l'arquitecte municipal que justifica l'endarreriment". 

Al·legació número 36 

Apartat 6.4, punt 15, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi justifica l'absència dels documents relatius a l'execució i 
extinció dels contractes d'obres; en concret, no consta l'informe del director d'obres ni la 
liquidació del contracte, perquè a 31 de desembre de 2008 no havia transcorregut el 
període de garantia. Quant al certificat final de les obres, l'Entitat no el considera 
necessari, ja que en l'última certificació emesa es reflecteix que no queda cap quantitat 
pendent d'execució. 

Comentaris: L'acta de recepció de l'obra, facilitada en el període d'al·legacions, està 
datada el 4 de juny de 2009. El termini de garantia acordat amb el contractista va ser 
d'un any. L'article 218.3 de la Llei 30/2007 estableix que, dins del termini de quinze 
dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra 
redactarà un informe sobre l'estat de les obres i, si és favorable, caldrà procedir a la 
devolució de la garantia i a la liquidació del contracte. Per tant, a la data de realització 
del nostre treball, ja havia transcorregut el termini oportú per a haver elaborat l'informe 
sobre l'estat de les obres i –si s'esqueia– la liquidació del contracte. Quant al certificat 
final de les obres, la Llei 30/2007 i el desenvolupament reglamentari del Reial Decret 
1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, no considera la possibilitat d'eximir 
l'òrgan de contractació d'efectuar l'aprovació del certificat final de les obres, que és un 
document independent de l'última certificació emesa. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació número 37 

Apartat 6.4, punt 16, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que els documents de mesurament 
general i la certificació final de les obres, estan inclosos en l'última certificació emesa 
per la direcció facultativa de les obres. 

Comentaris: En la Llei 30/2007 i en el desenvolupament reglamentari del Reial Decret 
1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, es considera que l'acta de mesurament 
general i el certificat final de les obres són documents independents de l'última 
certificació emesa. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació número 38 

Apartat 6.4, punts 17 i 18, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'esmenarà la incidència descrita en el punt 18, referida al fet que 
els documents comptables de reconeixement d'obligació del contracte número 2 no 
estan vàlidament signats pels òrgans competents. En relació amb el contracte número 1, 
ens faciliten còpia dels documents comptables. 

Comentaris: L'Entitat ha aportat tres documents ADO relatius al contracte número 1. 
No ens ha tramés el document comptable relatiu a la certificació d'obra número 1, de 
data 28 d'abril de 2009 i per una quantia de 12.038 euros. També s'adjunta novament, en 
el període d'al·legacions, el document ADO de l'única certificació del contracte número 
2, signat per l'alcalde i l'interventor. 

Conseqüències en l'Informe: Canviar la redacció del punt 17 per la següent: "Durant el 
període d'al·legacions, l'Entitat ens ha facilitat els documents comptables relatius al 
reconeixement de l'obligació de tres de les quatre certificacions d'obra del contracte 
número 1, aplicades al pressupost de l'exercici de 2009", i eliminar del punt 18 la frase 
"Els documents comptables del reconeixement de l'obligació del contracte número 2, no 
estan vàlidament signats pels òrgans competents". 

Al·legació número 39 

Apartat 4.4.2, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporten tres informes d'advertiments que no havien sigut 
presentats al llarg del procés de fiscalització. 

Comentaris: En l'Informe es recull la documentació aportada. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Canviar l'Informe en els termes següents: on diu "12", 
posar "quinze" i on diu "10", posar "onze". 
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