
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS 
ASPECTES DE L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA 

DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES DURANT 
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2009 

 

 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament 
d’Almoines durant l’exercici pressupostari de 2009 

- 2 - 

ÍNDEX Pàgina 

1. OBJECTIUS 4 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 5 
2.1 Revisió financera 5 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 6 

3. CONCLUSIONS GENERALS 7 
3.1 Revisió financera 7 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 8 

4. INFORMACIÓ GENERAL 9 

5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 11 
5.1 Tramitació i contingut 11 

5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 11 

5.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 12 

6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL 
PRESSUPOST 14 
6.1 Pressupost inicial 14 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 15 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE 
TRESORERIA 16 
7.1 Resultat pressupostari 16 

7.2 Romanent de tresoreria 18 

8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 21 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 21 

8.2 Perfil de contractant 21 

8.3 Contractes adjudicats en l’exercici 21 

8.4 Revisió dels expedients de contractació 22 

8.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 23 

9. RECOMANCIONS 26 

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 27 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament 
d’Almoines durant l’exercici pressupostari de 2009 

- 3 - 

ANNEX I: Informació rellevant dels estats i comptes anuals 
ANNEX II: Al·legacions del comptedant 
ANNEX III: Informe sobre les al·legacions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe vénen expressades en euros. Hem efectuat un arredoniment per 
a no mostrar els cèntims i les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma 
de les dades arredonides. 
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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
la informació financera corresponent al Compte General de l’exercici de 2009, que 
detallem en l’apartat 2.1, es presenta adequadament conformement als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

A més a més, la fiscalització ha tingut per objecte la revisió de la contractació 
administrativa; el procés d’elaboració, formulació i aprovació del pressupost; i la revisió 
de la rendició de comptes i informació que s’ha de facilitar al Ple de l’Ajuntament i de 
les seues entitats dependents, durant l’exercici de 2009, per a verificar la seua adequació 
a la normativa legal vigent. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament està format únicament pel compte de la pròpia 
entitat, en no tenir organismes autònoms ni societats mercantils íntegrament 
participades per la Corporació. 

Els comptes anuals que integren el compte de la pròpia Entitat de l’exercici de 2009 
estan formats pel balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici terminat en la dita data i 
s’adjunten, llevat de la memòria, en l’annex d’aquest Informe. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, l’abast de la revisió financera s’ha 
estés a la revisió de les àrees de fiscalització que tot seguit relacionem a fi de comprovar 
la seua adequació a la normativa comptable i pressupostària d’aplicació: 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici de 2009. En l’anàlisi 
d’aquests documents del Compte General de l’Entitat hem comprovat l’adequada 
formació d’ambdues magnituds, segons el que estableixen les regles 
corresponents de la Instrucció de Comptabilitat Local, i hem verificat la seua 
inclusió en els apartats respectius del Compte General en analitzar si es calculen 
adequadament les despeses amb finançament afectat i en verificar la correcció del 
càlcul dels drets pendents de cobrament, que es consideren de difícil o impossible 
recaptació. 

- La fiscalització del pressupost de despeses, que s’ha limitat a verificar l’adequada 
comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes inclosos en una 
mostra d’expedients adjudicats en l’exercici de 2009. 

- La revisió del procés d’elaboració i aprovació del pressupost. 

- La rendició de comptes. 

- La informació per a facilitar al Ple per part de l’Ajuntament. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que s’han 
considerat pertinents segons el Principis i normes d’auditoria del sector públic, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol i amb les Normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització, de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió del 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut d’aplicació en aquest cas i 
s’han considerat els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l’Ajuntament d’Almoines, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics 
i a l’activitat contractual durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2009. 

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

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP) 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. Text Refós de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (LRHL) 

- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les 
disposicions legals en matèria de Règim Local. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la sua aplicació a les entitats locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa en matèria de pressuposts 
el Capítol Primer del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, que 
aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre de 8 de setembre de 1999 que modifica l’Ordre de 20 de setembre de 1989 
del Ministeri d’Economia i Hisenda que estableix l’estructura dels pressuposts 
de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 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 normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació. 

a) La informació aplegada en la memòria de l’Ajuntament no conté tots els 
aspectes prevists en la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local 
(ICAL) d’aplicació, com detallem en l’apartat 5.1. 

b) L’Ajuntament ha registrat inadequadament drets per subvencions del Pla E, Pla 
de Confiança i SERVOF per un import conjunt de 900.948 euros, per la qual 
cosa el resultat pressupostari s’hauria de deduir en aquest import, com indica 
l’apartat 7.1. A més a més, l’esmentat apartat indica que en la revisió de les 
desviacions de fiançament calculades per l’Ajuntament hem observat diversos 
errors que minoren el resultat pressupostari ajustat en 27.470 euros. 

c) En la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats 
pel Ple, a l’empara de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, hem observat que 
en 2009 s’han aprovat dos expedients per despeses d’exercicis anteriors per un 
import conjunt de 124.175 euros, dels quals s’han comptabilitzat 116.563 euros 
amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2009. D’aquest import, 5.362 euros 
corresponen a pagaments efectuats en exercicis anteriors pendents de 
regularitzar per part de l’Ajuntament, com indica l’apartat 7.1. 

 Addicionalment, en 2010 el Ple ha aprovat un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per import de 134.777 euros, dels quals 130.739 euros 
corresponent a despeses imputables a l’exercici pressupostari de 2009. 

d) Com indica l’apartat 7.2, els drets pendents de cobrament que s’inclouen en el 
càlcul del romanent de tresoreria haurien de minorar-se en un import conjunt de 
967.754 euros. Per la seua banda, el saldo de les desviacions acumulades 
positives a 31 de desembre de 2009 hauria de minorar-se en 49.749 euros. 

 Com a resultat de les correccions anteriors, el romanent de tresoreria total 
pujaria a 322.334 euros, mentre que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals seria un import negatiu de 77.428 euros. Tot això, sense perjudici dels 
possibles ajusts que pogueren derivar-se’n en cas que l’abast de la fiscalització 
s’haguera estés a unes altres àrees de treball i del que indiquem més endavant 
respecte a l’adequada interpretació d’aquesta magnitud pressupostària. 

A més a més, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interés posats de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 
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a) Si l’Ajuntament havia imputat al pressupost de l’exercici de 2009 les despeses 
aprovades mitjançant els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
que es detallen en l’apartat 7.1, el resultat pressupostari i el resultat pressupostari 
ajustat de l’exercici de 2009 s`haurien vist reduïts en 14.176 euros. 

b) Per a una adequada interpretació del saldo del romanent de tresoreria caldria 
tenir en compte que al tancament de l’exercici no s’haurien imputat al pressupost 
corresponent obligacions per un import conjunt de 279.371 euros, que detallem 
en l’apartat 7.2. Així mateix, caldria tenir en compte l’indicat en el referit apartat 
sobre l’adequada estimació dels saldos de cobrament dubtós i que els pagaments 
pendents d’aplicació definitiva apleguen, quant menys, 99.910 euros, per 
obligacions no comptabilitzades. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, s’han posat de 
manifest, durant l’exercici objecte de fiscalització, els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les 
àrees fiscalitzades: 

a) El Compte General de l’Ajuntament no s’ha format ni aprovat en els terminis 
prevists en l’article 212 de l’LRHL, com indica l’apartat 5.1. 

b) La liquidació del pressupost no s’ha aprovat ni remés a la comunitat autònoma ni 
al Ministeri d’Economia i Hisenda en els terminis prevists en els articles 191 i 
193 de l’LRHL (apartat 5.1). 

c) La Intervenció no ha remés la informació al Ple prevista en els articles 207, 218 i 
219.3 de l’LRHL (apartat 5.3.1). 

d) L’expedient d’aprovació del pressupost presenta les deficiències que detallem en 
l’apartat 6.2. 

e) Els pagaments per a justificar per l’Ajuntament en l’exercici de 2009 no 
s’ajusten al que estableix l’article 190 de l’LRHL, com indica l’apartat 7.1. 

f) El perfil de contractant de l’Ajuntament ha d’observar els aspectes que 
s’indiquen en l’apartat 8.2 per a un adequat compliment de l’LCSP. 

g) L’Ajuntament no ha remés al Registre Públic de Contractes de l’Estat la 
informació contractual prevista en l’article 30 de l’LCSP. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi d’Almoines està situat a la província de València i la seua població és de 
2.451 habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2010. Després de les 
eleccions de l’any 2007, l’alcalde pertanyia al Bloc Nacionalista, i la Corporació estava 
formada per 9 regidors, amb la següent composició: 

 
Partit polític 2007 

Bloc Nacionalista–Esquerra Unida 4 

PSOE 3 

PP  2 

Total 9 

Quadre 1 

Finalitzades les eleccions municipals de 22 de maig de 2011, la distribució de regidors 
de l’Ajuntament és la següent: 

 
Partit polític 2011 

Bloc Nacionalista–Iniciativa–Els Verds  4 

PSOE 3 

PP  4 

Total  11 

Quadre 2 

Quant a l’organització interna i funcionament, l’Ajuntament es regeix pel que disposa el 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, sense que el Ple haja aprovat un 
reglament propi adaptat a les seues necessitats. 

De manera que els òrgans del municipi a qui correspon el seu govern i administració 
són l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple de l’Ajuntament i la Comissió Municipal de 
Govern. A més a més, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en l’exercici de 2008 la creació 
de la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa d’Estudi i Seguiment. 

D’acord amb la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, la secretària interventora 
és una habilitada nacional, que ocupa el dit lloc en l’Entitat des de fa deu anys. 
L’estructura administrativa del departament d’Intervenció i Contractació es troba 
formada per la secretària interventora i una auxiliar administrativa. Les funcions de 
tresoreria durant l’exercici de 2009 van ser desenvolupades, fins al mes d’octubre, per 
un regidor; i des d’aleshores fins a juliol de 2010, per una administrativa. 
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A partir de la informació facilitada pel propi Ajuntament i per unes altres fonts 
d’informació (base de dades del sector públic local del Ministeri d’Economia i Hisenda, 
base de dades CIVIS de la Conselleria d’Administracions Públiques i base de dades 
d’aquesta Sindicatura de Comptes), hem verificat que l’Ajuntament no té ens 
dependents, si bé forma part de les següents entitats supramunicipals: 

- Consorci Provincial de Serveis de Prevenció d’Incendis i Salvament de 
València. 

- Consorci Execució Previsions del Pla Zonal de Residus Zona X, XI i XII. 

- Mancomunitat de la Safor. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut 
El Compte General de l’exercici de 2009, que conté exclusivament el compte del mateix 
Ajuntament en no tenir entitats dependents, va ser format per la Intervenció amb un 
retard de cinc mesos respecte al termini legal establit (abans de l’1 de juny de 2010) i 
retut a aquesta Sindicatura de Comptes el 29 de novembre de 2010, amb un mes de 
retard respecte al termini previst legalment (fins al 31 d’octubre). 

No obstant això, la seua aprovació no es va produir fins al 27 de gener de 2011, és a dir, 
una vegada retut a aquesta Sindicatura i fora del termini previst en l’article 212.4 de 
l’LRHL (1 d’octubre). 

El Compte aprovat per l’Ajuntament difereix en alguns aspectes de la informació retuda 
a questa Sindicatura, ja que conté diversos ajusts de petita quantia efectuats a fi 
d’esmenar les incidències observades en la rendició. 

Quant a les normes comptables d’aplicació, encara que per la seua dimensió li resulte 
d’aplicació la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, l’organització de 
la seua comptabilitat i l’aplicació informàtica utilitzada als efectes s’ajusta a les normes 
comptables previstes en la Instrucció del model normal de comptabilitat. 

Els comptes anuals que integren el Compte de l’Ajuntament són el balanç, el compte de 
resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

La liquidació del pressupost de l’exercici de 2009 s’aprova inicialment el 23 de 
setembre de 2010, tot i que posteriorment, el 7 de març de 2011, s’aprova la liquidació 
rectificada, i se’n remet una còpia a la comunitat autònoma i al Ministeri d’Economia i 
Hisenda. Per tant, s’han superat ostensiblement els terminis prevists en els articles 191.3 
i 193.6 de l’LRHL. 

Quant a la memòria hem observat que no recull tots els aspectes prevists en la Instrucció 
comptable d’aplicació. Concretament, no indica la informació general de l’organització, 
la gestió de serveis públics, les bases de presentació i normes de valoració, així com el 
patrimoni municipal del sòl, les inversions financeres, la informació sobre 
l’endeutament, els creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost, la 
informació d’exercicis posteriors i les despeses amb finançament afectat. 

5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe s’ajunten el balanç i el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari 
i l’estat de romanent de tresoreria de l’exercici de 2009, definitivament aprovats pel 
l’Ajuntament, així com els corresponents a l’exercici de 2008. 

El quadre següent mostra les principals magnituds pressupostàries dels exercicis 2008 i 
2009, en euros: 
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Magnitud 2008 2009 

Pressupost inicial d’ingressos 1.609.892 1.497.330   

Pressupost inicial de despeses 1.609.892 1.473.854   

Previsions ingressos definitives 2.488.135  3.419.839   

Previsions despeses definitives 2.488.135  3.396.363   

Drets reconeguts 1.630.648  2.995.584   

Obligacions reconegudes 1.992.675  1.978.680   

Resultat pressupostari ajustat (229.231) 92.971  

Romanent de tresoreria per a despeses generals (101.176) (60.371) 

Romanent de tresoreria total  336.235  1.290.088   

Quadre 3 

En els apartats 7.1 i 7.2 s’analitza el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

5.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

5.3.1 Informes de la Intervenció 

L’article 207 de l’LRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de 
l’Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressuposts 
i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Al seu torn, la 
ICAL desenvolupa aquest mandat i concreta el contingut de la informació que ha 
d’elaborar la Intervenció per a la seua remissió al Ple. 

Quant a això, hem comprovat que el Ple no ha establit la forma de remissió de la 
informació referida anteriorment i que aquesta informació no ha sigut elaborada per la 
Intervenció, cosa que incompleix la normativa d’aplicació. 

Quant a la informació relativa a l’inventari de béns hem comprovat que l’última 
rectificació que en va tenir coneixement el Ple va ser la corresponent a l’exercici de 
2003. En conseqüència, l’Ajuntament no s’ha atingut al que disposa l’article 33 del 
Reial Decret 1372/1986, que ordena que l’inventari haurà d’actualitzar-se anualment i 
que s’ha de comprovar sempre que es renove la Corporació, que s’ha renovat en els 
exercicis 2007 i 2011. 

Pel que fa als informes al Ple per a ser remesos per la Intervenció sobre resolució de 
discrepàncies prevists en l’article 218 de l’LRHL, hem constatat que durant l’exercici 
de 2009 el Ple no ha sigut informat d’una resolució de l’alcalde contrària a 
l’advertiment formulat per la Intervenció relatiu a un contracte menor d’obres. En fase 
d’al·legacions, l’Ajuntament ha acreditat que mitjançant resolució plenària de 22 de 
juliol de 2011, s’acorda donar compte al Ple de les resolucions adoptades per l’alcalde 
contràries als advertiments efectuats per la Intervenció. 
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Finalment, quant als informes de fiscalització plena que ha de remetre la Intervenció 
amb posterioritat a la realització de la despesa, com estableix l’article 219.3 de l’LRHL, 
podem assenyalar que el Ple no ha acordat que la intervenció prèvia es limite als 
extrems prevists en l’article 219.2 de l’LRHL, per la qual cosa la fiscalització que s’ha 
d’efectuar ha de ser plena i prèvia en tots els casos prevists en l’esmentat article. No 
obstant això, segons ens manifesta la secretaria interventora, la fiscalització prèvia té 
caràcter limitat i posteriorment no s’emeten informes de fiscalització plena, cosa que 
incompleix el que preveu el referit article 219.3 de l’LRHL. 

5.3.2 Estabilitat pressupostària 

L’informe sobre el compliment d’estabilitat pressupostària referit a la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2008 va ser emés per la secretària interventora el 20 de 
novembre de 2009, atenent el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1463/2007. En 
aquest informe es va posar de manifest l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, quan es van calcular unes necessitats de finançament de 491.404 euros. 

Per això el Ple de l’Ajuntament d’Almoines va aprovar el 2 de desembre de 2009 un pla 
econòmic financer de reequilibri per al període de 2009-2011, en compliment del que 
preveu l’article 21 del Reial Decret 1463/2011, i es preveuen unes necessitats de 
finançament per a l’exercici de 2009 de 67.116 euros. 

L’informe de seguiment corresponent a l’exercici pressupostari de 2009 no va ser emés 
per la secretària interventora fins al 4 d’abril de 2011, i assenyalava una capacitat de 
finançament de l’Ajuntament de 791.406 euros i una ràtio d’estabilitat positiva del 
28,8%, igual que l’informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2009 emés el 3 d’abril de 2011. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada es va posar de manifest en l’esborrany per a 
al·legacions que el superàvit calculat per l’Ajuntament hauria d’ajustar-se en un import 
negatiu de 915.124 euros, i d’aquesta manera s’obtenen unes necessitats de finançament 
de 123.718 euros. 

En fase d’al·legacions, l’Ajuntament ha presentat un nou informe sobre el compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària referit a la liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2009, de data 29 de juny de 2011, en el qual s’aplega l’import ajustat per 
aquesta Sindicatura i, per tant, l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat. 

A data de presentació de les al·legacions (12 de setembre de 2011), no s’havia donat 
compte al Ple dels informes de compliment de l’objectiu d’estabilitat prevists en 
l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, ni s’havia elaborat un nou informe de 
seguiment del pla econòmic financer de reequilibri, als efectes prevists en l’article 22 
del Reial Decret 1463/2007. Quant a això, l’Ajuntament addueix en fase d’al·legacions 
que donarà compte al Ple de l’informe de seguiment per a l’exercici de 2009 per a la 
seua consegüent aprovació. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament 
d’Almoines durant l’exercici pressupostari de 2009 

- 14 - 

6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Pressupost inicial 

Tot seguit mostrem un quadre comparatiu dels pressuposts inicials dels exercicis de 
2009 i 2008 on s’aplega la importància quantitativa de cadascun dels capítols 
pressupostaris i la variació entre exercicis, en euros; 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2009/08 

2009 % 2008 % Import % 

1. Imposts directes 643.793 43% 546.302 34% 97.491 17,8% 

2. Imposts indirectes 7.000 0% 154.289 10% (147.289) (95,5%) 

3. Taxes i d’altres ingressos 340.140 23% 401.800 25% (61.660) (15,3%) 

4. Transferències corrents 455.879 30% 424.361 26% 31.518 7,4% 

5. Ingressos patrimonials 8.728 1% 14.000 1% (5.272) (37,7%) 

6. Alienació inversions reals 0  - 0  - 0  - 

7. Transferències de capital 41.790 3% 69.140 4% (27.350) (39,6%) 

8. Actius financers 0  - 0  - 0  - 

9. Passius financers 0  - 0  - 0  - 

 Total ingressos 1.497.330 100% 1.609.892 100% (112.562) (7,0%) 

1. Despeses de personal 685.298 46% 635.726 39% 49.572  7,8% 

2. Despeses de funcionament 525.553 36% 681.306 42% (155.753) (22,9%) 

3. Despeses financeres 15.103 1% 12.289 1% 2.814  22,9% 

4. Transferències corrents 120.626 8% 130.441 8% (9.815) (7,5%) 

6. Inversions reals 105.866 7% 129.812 8% (23.946) (18,4%) 

7. Transferències de capital 0  - 0  - 0  - 

8. Actius financers 0  - 0  - 0  - 

9. Passius financers 21.408 1% 20.318 1% 1.090  5,4% 

 Total despeses 1.473.854 100% 1.609.892 100% (136.038) (8,5%) 

Quadre 4 

El pressupost de l’exercici de 2009 es va aprovar amb un superàvit inicial de 23.476 
euros per a finançar, en part, el romanent de tresoreria de l’exercici de 2008. La 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2008 es va aprovar amb un romanent de 
tresoreria negatiu de 101.176 euros, com mostra l’apartat 7.2, per la qual cosa en atenció 
al que estableix 193 de l’LRHL, el Ple va haver d’adoptar les mesures que preveu 
aquest article. Quant a això, hem constatat que durant l’exercici de 2009 es va aprovat 
una operació de crèdit de 77.700 euros per a cobrir la diferència entre el superàvit inicial 
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i romanent de tresoreria negatiu de 2008, si bé aquest import no es va incloure en les 
previsions d’ingressos. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

En l’anàlisi de l’expedient d’aprovació del pressupost de l’exercici de 2009 s’han posat 
de manifest les següents circumstàncies: 

- L’expedient no conté la liquidació del pressupost de l’exercici de 2007 ni 
l’avanç de la liquidació del pressupost de 2009, en contra del que exigeix 
l’article 168.1.b de l’LRHL. 

- L’informe econòmic i financer elaborat per la Intervenció no detalla 
suficientment les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i les 
operacions de crèdit previstes, ni la suficiència dels crèdits prevists per a atendre 
el compliment de les obligacions. A més a més, aquest informe no detalla 
l’operació de crèdit que s’ha de contractar per al fiançament del romanent de 
tresoreria, amb el seu detall exigit pel l’article 18.1.e del Reial Decret 500/1990 
que, finalment, no es va incloure en l’aprovació del pressupost. 

- No consta en l’expedient l’informe de la Intervenció previst en l’article 168.4 de 
l’LRHL. 

- L’aprovació inicial del pressupost per part del Ple no es produeix fins al 2 de 
desembre de 2009, amb un retard de més d’un any respecte al termini previst en 
l’article 168.4 de l’LRHL (15 d’octubre). 

- L’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici de 2009, per a efectuar abans 
del 31 de desembre de l’exercici anterior, es va produir el 4 de gener de 2010, 
una vegada finalitzat l’exercici pressupostari. 

- En conseqüència, durant l’exercici de 2009 es va considerar prorrogat 
automàticament el pressupost de l’exercici anterior, si bé en l’expedient no 
consta l’acord de pròrroga amb els possibles ajusts de crèdits prevists en l’article 
21 del Reial Decret 500/1990. 

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament 
d’Almoines durant l’exercici pressupostari de 2009 

- 16 - 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Tot seguit mostrem en sengles quadres, elaborats en euros, la liquidació del pressupost 
de l’exercici de 2009 i la seua comparació amb l’exercici anterior: 

Quadre 5 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

EXERCICIS DE 2008 I 2009 

2009 2008 Variació 
bruta 

%  
2009/2008 

a  Operacions corrents 530.861  53.408  477.453  894,0% 

b  D’altres operacions no financeres 317.750  (395.117) 712.867  180,4% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 848.611 (341.709) 1.190.320  348,3% 

2. Actius financers 0  0  0   - 

3. Passius financers 168.292  (20.318) 188.610  928,3% 

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 1.016.903 (362.027) 1.378.931  380,9% 

4. (+) Crèdits finançats amb romanent tres. per a desp. grals. 0  135.342  (135.342) (100,0%) 

5. (+) Desviacions  financeres negatives de l’exercici 158.807  51.902  106.905  206,0% 

6. (-) Desviacions finançament positives de l’exercici 1.082.739  54.448  1.028.291  1.888,6% 

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 92.971 (229.231) 322.203  140,6% 

Quadre 6 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2009 ha pujat a 1.016.903 euros, mentre que en 
l’exercici anterior va ser negatiu per import de 362.027 euros. Aquesta significativa 
millora en el resultat de l’exercici està motivada, fonamentalment, per l’augment en els 
ingressos registrats en l’exercici de 2009 per subvencions i operacions de crèdit. 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
EXERCICI DE 2009 

Drets 
reconeguts 
nets 2009 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2009 

Totals 

a. Operacions corrents 1.959.344 1.428.483 530.861 

b. D’altres operacions no financeres 846.539 528.789 317.750 

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.805.883 1.957.272 848.611 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 189.700 21.408 168.292 

I. Total  (1+2+3) 2.995.583 1.978.680 1.016.903 
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Com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/1990, el resultat pressupostari haurà 
d’ajustar-se per les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament 
afectat, per la qual cosa el resultat pressupostari de l’exercici de 2009, una vegada 
practicats aquests ajusts, ha pujat a 92.971 euros. Podem destacar la importància de les 
desviacions de finançament positives de l’exercici per la diferència entre les 
subvencions comptabilitzades i les despeses que s’han de realitzar en l’execució 
d’aquestes subvencions. 

Com a resultat del treball realitzat, tot seguit assenyalem les següents incidències amb 
efecte en l’adequat càlcul del resultat pressupostari: 

- L’Ajuntament ha registrat inadequadament drets per subvencions del Pla E, Pla 
Confiança i SERVOF per un import conjunt de 900.948 euros, atés que aquestes 
subvencions no havien sigut percebudes en l’exercici ni es tenia constància del 
reconeixement de la correlativa obligació a càrrec de l’ens concedent, per a la 
seua consegüent comptabilitat, com estableixen els principis i normes de 
comptabilitat pública d’aplicació a l’Ajuntament. En conseqüència, el resultat 
pressupostari ha de minorar-se en aquest import, sense que aquesta minoració 
tinga efecte en el resultat pressupostari ajustat. 

- En la revisió de les desviacions de finançament calculades per l’Ajuntament hem 
observat diversos errors, per la qual cosa el resultat pressupostari ajustat hauria 
de reduir-se en 27.470 euros. 

- Amb les correccions anteriors, el resultat pressupostari pujaria a 115.955 euros i 
el resultat pressupostari ajustat, a 65.501 euros. Tot això sense perjudici dels 
possibles ajusts que pogueren derivar-se’n en cas que l’abast de la fiscalització 
s’haguera estés a unes altres àrees de treball. 

Addicionalment, podem assenyalar les següents incidències d’importància per a una 
adequada interpretació del resultat pressupostari de l’exercici: 

- En la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats 
pel Ple, a l’empara de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, hem observat que 
en 2009 s’han aprovat dos expedients per despeses d’exercicis anteriors per un 
import conjunt de 124.175 euros, dels quals se n’han comptabilitzat 116.563 
euros amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2009. D’aquest import, 5.362 
euros corresponen a pagaments efectuats en exercicis anteriors pendents de 
regularitzar per part de l’Ajuntament. 

- Per la seua banda, en 2010 el Ple ha aprovat un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per import de 134.777 euros, dels quals 130.739 euros 
corresponen a despeses imputables a l’exercici pressupostari de 2009. 

- Si l’Ajuntament haguera imputat al pressupost de l’exercici de 2009 les despeses 
aprovades mitjançant els referits expedients de reconeixement extrajudicial de 
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crèdits, el resultat pressupostari i el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 
2009 s’haurien vist reduïts en 14.176 euros. 

- Quant a l’adequada comptabilitat de les despeses anteriors, l’Ajuntament ha de 
tenir en compte, en tots els casos, l’efectiva realització de la prestació del servei 
contractat per al consegüent reconeixement de l’obligació i pagament posterior. 
També ha de tenir en compte el caràcter limitador i vinculant dels crèdits 
autoritzats, així com l’obligació d’imputar a l’exercici pressupostari les despeses 
que s’hi van contraure, tot això, sense perjudici de les excepcions previstes en la 
normativa d’aplicació i de la seua comptabilitat en el compte “Crèditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost”. 

- Pel que fa a la vinculació dels crèdits, recomanem a l’Ajuntament que adopte, 
dins del marc legal vigent, els graus de vinculació que més s’ajusten a les seues 
necessitats. 

En relació amb l’expedició d’ordres de pagament per a justificar, podem assenyalar que 
estan regulades en les bases d’execució del pressupost, en la base 20ª. Durant l’exercici 
s’han expedit set ordres de pagaments per a justificar, per un import conjunt de 5.123 
euros. 

En la revisió efectuada sobre una mostra representativa, hem observat algunes 
incidències en la seua concessió, tramitació i justificació que afecten l’adequat 
compliment de l’article 190 de l’LRHL, com ara: no consta la resolució prèvia motivada 
de l’alcalde ni l’aprovació posterior del compte justificatiu; s’ha superat l’import màxim 
autoritzat; el compte justificatiu no ha sigut presentat en termini; es troben pendents de 
justificar imports no significatius, i els fons s’apliquen a partides no previstes en les 
bases. 

Hem observat deficiències importants en els justificants presentats, Per tant, 
l’Ajuntament hauria d’esmenar les incidències anteriors i adoptar les mesures pertinents 
per a la millora en la gestió i comptabilitat dels pagaments per a justificar. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Com mostra el quadre següent, el romanent de tresoreria total de l’exercici de 2009 ha 
pujat a 1.290.088 euros, mentre que el romanent de tresoreria per a despeses generals 
s’ha vist reduït a un import negatiu de 60.371 euros, com a resultat de les subvencions 
comptabilitzades en l’exercici pendents d’execució. 

El quadre següent mostra el detall del romanent de tresoreria de l’exercici de 2009 de 
forma comparada amb el de l’exercici anterior, en euros: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2009 2008 % 
2009/2008

1.(+) Fons líquids 310.752 260.719 19,2% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 1.421.491 555.045 156,1% 

(+) Del pressupost corrent 1.180.382 358.569 229,2% 

(+) De pressuposts tancats 234.331 188.354 24,4% 

(+) D’operacions no pressupostàries 7.607 8.952 (15,0%)

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 830 830 0,0% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 442.156 479.529 (7,8%)

(+) Del pressupost corrent 255.068 251.412 1,5% 

(+) De pressuposts tancats 63.095 61.481 2,6% 

(+) D’operacions no pressupostàries 241.125 296.977 (18,8%)

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 117.132 130.341 (10,1%)

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.290.088 336.235 283,7% 

II. Saldos de cobrament dubtós 11.691 22.202 (47,3%)

III. Excés de finançament afectat 1.338.768 415.209 222,4% 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generales (I - II - III) (60.371) (101.176) 40,3% 

Quadre 7 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l’adequat càlcul del romanent de tresoreria 
al tancament de l’exercici, tot seguit assenyalem les següents incidències: 

- Els drets reconeguts per subvencions rebudes en l’exercici de 2009 ha de reduir-
se en 900.948 euros, per allò que hem indicat en l’apartat 7.1 anterior, i l’excés 
de finançament afectat ha de minorar-se en aquest import. 

- Hem observat que hi ha drets pendents de cobrament d’exercicis tancats per 
import de 66.806 euros, per subvencions revocades i inadequat registre de quotes 
d’urbanització, que haurien d’haver-se donat de baixa en els comptes de 
l’exercici de 2009. En fase d’al·legacions, l’Ajuntament ha manifestat que 
mitjançant resolució de l’Alcaldia de 7 de juliol de 2011, s’han anul·lat drets 
d’exercicis tancats per import de 35.835 euros. 

- En la revisió de les desviacions de finançament calculades per l’Ajuntament, que 
comentem en l’apartat anterior, hem observat diversos errors, per la qual cosa el 
saldo de les desviacions acumulades positives a 31 de desembre de 2009 
s’hauria de minorar en 49.749 euros. 

- Amb les correccions anteriors, el romanent de tresoreria total pujaria a 322.334 
euros, mentre que el romanent de tresoreria per a despeses generals seria d’un 
import negatiu de 77.428 euros. Tot això, sense perjudici dels possibles ajusts 
que pogueren derivar-se’n en cas que l’abast de la fiscalització s’haguera estés a 
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unes altres àrees de treball i del que indiquem mes endavant en relació amb 
l’adequada interpretació d’aquest magnitud financera. 

No obstant això, i sense perjudici de l’expressat anteriorment, per a una adequada 
interpretació del saldo del romanent de tresoreria s’haurien de tenir en compte els 
aspectes que tot seguit assenyalem: 

- Al tancament de l’exercici no s’havien imputat al pressupost corresponent 
obligacions per un import conjunt de 134.777 euros, com indiquem en l’apartat 
7.1 anterior, que són aprovades pel Ple en 2010 mitjançant un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- A 31 de desembre de 2009 no s’havien registrat obligacions per import de 
144.594 euros, corresponents a la certificació final de l’obra del Parc Trenet 
Alcoi–Gandia de febrer de 2008, en no haver-se resolt la discrepància emesa per 
la Intervenció en el seu informe de 15 de desembre de 2010. 

- El saldo de deutors de cobrament dubtós, per 11.691 euros, podria estar 
infravalorat com a resultat d’una insuficient estimació per part de l’Ajuntament 
del càlcul dels saldos de difícil o impossible recaptació. A aquests efectes, els 
criteris d’estimació haurien d’abastar la totalitat dels capítols d’ingressos, així 
com observar les circumstàncies exposades en l’article 103 del Reial Decret 
500/1990, per a la seua consegüent inclusió en les bases d’execució 
pressupostària. 

- Finalment podem assenyalar que els pagaments pendents d’aplicació definitiva 
recullen, quant menys, 99.910 euros, per obligacions no comptabilitzades i, per 
tant, no incloses en el càlcul del romanent de tresoreria. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament d’Almoines, com a entitat integrant de l’Administració local, té la 
consideració d’Administració Pública als efectes prevists en la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Per tant, els contractes administratius prevists en l’article 19 de l’LCSP que celebre 
l’Ajuntament es regiran, quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció, al 
que disposa aquesta Llei i les seus disposicions de desenvolupament. 

8.2 Perfil de contractant 

Com a resultat de la revisió del perfil de contractant, que es troba ubicat en la seu 
electrònica de l’Ajuntament, s’han posat de manifest els següents aspectes: 

a) En un dels expedients publicats no consta el preceptiu anunci de licitació previst 
en l’article 126.4 de l’LCSP. 

b) En cinc expedients no consta la publicació de l’adjudicació definitiva exigida per 
l’article 138.1 de l’LCSP. 

c) Els documents publicats no estan signats electrònicament, contràriament al que 
exigeix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als 
Serveis Públics. 

d) No queda acreditada la data de publicació de la documentació inclosa en el 
perfil, contràriament al que exigeix l’article 42.3 de l’LCSP. 

e) L’organització de la informació publicada en el perfil podria ser millorada per a 
facilitar l’accés a les licitacions en curs i a l’estat de cada expedient, mitjançant 
la utilització d’un buscador. 

8.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, hem elaborat el següent quadre, 
que indica el nombre i import dels contractes subscrits en l’exercici, detallats per tipus i 
procediments d’adjudicació. 
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Tipus de 
contracte  

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) Nombre contractes 

Obra 

Negociat 481.693 91,1% 4 66,7%

Menors 47.207 8,9% 2 33,3%

Subtotal 528.901 100,0% 6 100,0%

Subministraments 
Menors 13.814 5,7% 1 100,0%

Subtotal 13.814 100,0% 1 100,0%

Serveis 
Menors 19.525 100,0% 4 100,0%

Subtotal 19.525 100,0% 4 100,0%

Total 562.239  11   

Quadre 8 

Durant l’exercici de 2009 l’Ajuntament no ha remés al Registre Públic de Contractes de 
l’Estat la informació contractual prevista en l’article 30 de l’LCSP. 

8.4 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per l’Ajuntament, 
hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en el quadre següent, en euros, 
que representa el 43,5% de l’import total adjudicat en l’exercici. 

 

Tipus  Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 
(sense IVA) 

O Obres conversió per a vianants nucli urbà U NS 197.569  

O Magatzem municipal 3ª fase Or NS 46.805  

 Total mostra contractes 244.374 

O: Contracte d’obres U: Tramitació d’urgència 
Or: Tramitació ordinària NS: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 9 

El treball realitzat ha consistit bàsicament en la comprovació de 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’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu barem i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho requerisquen, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, atés que comporten 
una tramitació especial segons estableix l’LCSP. 
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També hem estimat convenient examinar l’execució de dos contractes adjudicats en 
exercicis anteriors, amb vigència a 31 de desembre de 2009, que tot seguit detallem, en 
euros: 

 

Tipus Objecte  Procediment Import  
(sense IVA) 

SE Manteniment d’equips informàtics CM 10.400 

G Recollida domiciliària de fem NS 33.473 

  Total mostra de contractes vigents 43.873 

SE: Contracte de serveis G: Contracte de gestió de serveis     
CM: Contracte menor NS: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 10 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius d’acord 
amb l’LCSP. En el següent apartat resumim les observacions sobre determinats aspectes 
que tot i que no considerem significatius, han de ser tinguts en compte per part dels 
responsables de l’Ajuntament. 

8.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Tot seguit detallem les incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització, 
agrupades per expedients: 

a) Obres per a urbanitzar i condicionar el nucli urbà (plaça Major) per a vianants 

- No consta en l’expedient l’acte de replanteig previ del projecte previst en 
l’article 110 de l’LCSP. 

- L’òrgan de contractació hauria d’haver sigut el Ple, atés que l’import del 
contracte supera el 10% dels recursos propis. No obstant això, hem comprovat 
que la mesa de contractació està formada per representats de totes les formacions 
polítiques. 

- El plec de clàusules administratives no està datat ni signat i no regula la forma 
d’acreditar la solvència tècnica i econòmica del contractista. 

- Els criteris de valoració d’ofertes prevists en el plec inclouen la contractació de 
desocupats, com considera el Pla Estatal d’Inversió Local (Pla E), que 
subvenciona aquesta contractació, però limiten la seua residència a la localitat 
d’Almoines, circumstància que podria menyscabar el principi d’igualtat. No 
obstant això, hem comprovat que han sigut valorades per aquest concepte 8 de 
les 9 ofertes presentades. 
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- Les fórmules o mètodes de càlcul utilitzats pel tècnic per a valorar les ofertes 
han de constar en els plecs, per a general coneixement dels contractistes, com a 
garantia d’objectivitat, segons que preveu l’article 134.2 de l’LCSP. 

- Hem observat que si bé els plecs estableixen alguns imports màxims de baixes 
(en el preu i en el termini), les ofertes que ultrapassen aquests llindars no es 
descarten sinó que se’ls hi assigna la puntuació màxima, circumstància aquesta 
que s’hauria de revisar per a salvaguardar l’objectivitat i transparència en la 
contractació. 

- No consta en l’expedient la resolució d’adjudicació definitiva prevista en 
l’article 135.4 de l’LCSP ni la seua notificació als licitadors. 

- Tot i que el termini d’execució de l’obra finalitzava el 31 de gener de 2010, fins 
al 17 de maig de 2010 no se signa l’acta de recepció de l’obra, sense que conste 
en l’expedient la justificació de la tal demora i la seua imputació als efectes de 
responsabilitat. 

- Pel que fa a la documentació comptable, no s’ha registrat la retenció de crèdit 
durant la tramitació de l’expedient ni el document de compromís de despeses 
una vegada adjudicat el contracte. Per això, no s’han indicat en l’estat de 
compromisos plurianuals obligacions per import de 107.244 euros. 

- No consta segells de registre d’entrada en les factures i certificacions 
comptabilitzades, i els documents de reconeixement d’obligació contenen la 
signatura de l’alcalde i la Intervenció però no porten la seua data. 

- No s’ha imputat al pressupost de 2009 la certificació de desembre de 2009 per 
import de 47.329 euros, sense que aquesta circumstància tinga efecte en el 
resultat pressupostari ajustat en estar subvencionada aquesta obra al 100%. 

- La certificació final de l’obra, per 26.000 euros, de novembre de 2010, es troba 
pendent de comptabilitzar a data de realització del present treball (maig de 2011) 
en haver emés la Intervenció un advertiment per no haver-se tramitat un 
expedient de modificació de crèdits, com preveu l’article 217.3 de l’LCSP. 

b) Obra de magatzem municipal 3ª fase 

- El plec de clàusules administratives no està datat ni signat i no regula la forma 
d’acreditar la solvència tècnica i econòmica del contractista. 

- Les fórmules o mètodes de càlcul utilitzats pel tècnic per a valorar les ofertes 
han de constar en els plecs, per a general coneixement dels contractistes, com a 
garantia d’objectivitat, com preveu l’article 134.2 de l’LCSP. Quant a això, hem 
observat que si bé els plecs estableixen certs imports màxims de baixes en el 
preu i termini, les ofertes que ultrapassen aquests llindars no es descarten, sinó 
que en el primer cas se l’hi assigna la puntuació màxima, i en el segon cas una 
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puntuació nul·la, circumstància aquesta que hauria de revisar-se per a 
salvaguardar l’objectivitat i transparència en la contractació. 

- En l’expedient hauria de constar l’acreditació de la notificació de la resolució 
d’adjudicació als licitadors no adjudicataris enviada per correu electrònic. 

- Pel que fa a la documentació comptable, no s’ha registrat la retenció de crèdit 
durant la tramitació de l’expedient, ni el document de compromís de despeses 
una vegada adjudicat el contracte. Per això, no han indicat en l’estat de 
compromisos plurianuals obligacions per import de 55.720 euros. 

- La comptabilitat de les factures s’ha d’efectuar pel seu import íntegre, sense que 
puguen efectuar-se compensacions entre ingressos i despeses pressupostaris. 

c) Manteniment d’equips informàtics 

El contracte de manteniment de serveis informàtics prové d’un contracte menor 
adjudicat en l’exercici de 2007, que ha sigut prorrogat anualment de forma automàtica, 
amb la qual cosa s’incompleix el que disposa l’LCSP en el seu article 23.3 respecte a la 
prohibició de pròrroga dels contractes menors. 

Per tant l’Ajuntament hauria de contractar de nou aquests serveis atenent el procediment 
previst en l’LCSP i tenint en compte el que disposa el seu article 76 respecte al càlcul 
del valor estimat dels contractes. 

d) Gestió del servei públic de recollida domiciliària de fem 

En la revisió d’aquest expedient hem comprovat que aquest contracte prové de l’any 
1982 i preveu un termini d’execució de quatre anys prorrogables de forma automàtica. 
Tenint en compte les modificacions normatives hagudes des de la data de celebració 
d’aquest contracte i la legislació contractual vigent, recomanem a l’Ajuntament la 
licitació d’aquests serveis pel seu valor estimat, i atendre el procediment previst en 
l’LCSP. 

e) Contractes menors 

En la revisió dels contractes menors hem observat que el corresponent a l’assessoria 
legal s’hauria de tramitar mitjançant un procediment negociat tenint en compte el que 
disposa l’article 76.6.d de l’LCSP respecte al seu valor estimat. 
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9. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables 
de l’Ajuntament han d’adoptar mesures correctores per a evitar que es tornen a produir 
en exercicis futurs. 

A més a més convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit: 

a) El Ple de l’Ajuntament hauria de regular el termini i periodicitat de remissió de 
la informació relativa a l’execució dels pressuposts i moviment de tresoreria, 
així com la fiscalització prèvia que ha d’efectuar la Intervenció, com indica 
l’apartat 5.3.1. 

b) S’han de prendre les mesures oportunes per a donar compliment al pla econòmic 
i financer aprovat per l’Ajuntament per a l’exercici de 2009–2011, pel que fa a 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària (apartat 5.3.2). 

c) En la comptabilitat de les despeses amb càrrec al pressupost, l’Ajuntament ha de 
tenir en compte, en tots els casos, l’efectiva realització de la prestació del servei 
contractat per al consegüent reconeixement de l’obligació i pagament posterior. 
A més a més s’ha de tenir en compte el caràcter limitador i vinculant dels crèdits 
autoritzats, així com l’obligació d’imputar a l’exercici pressupostari les despeses 
que s’hi contrauen, tot això sense perjudici de les excepcions previstes en la 
normativa d’aplicació i de la seua comptabilitat en el compte “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost”. Quant a la vinculació dels crèdits, 
recomanem a l’Ajuntament que adopte, dins del marc legal vigent, els nivells de 
vinculació que més s’ajusten a les seues necessitats (apartat 7.1). 

d) L’Ajuntament hauria d’esmenar les deficiències assenyalades en l’apartat 7.1 pel 
que fa als pagaments per a justificar i observar les recomanacions que hi 
indiquem per a una millora en el procediment d’aprovació i liquidació dels 
comptes justificatius. 

e) Els criteris d’estimació dels saldos deutors de cobrament dubtós haurien 
d’abastar la totalitat dels capítols d’ingressos, així com observar les 
circumstàncies previstes en l’article 103 del Reial Decret 500/1990, per a la seua 
consegüent inclusió en les bases d’execució pressupostària, com indiquem en 
l’apartat 7.2. 

f) En l’apartat 8.5 assenyalem les observacions que ha de tenir en compte 
l’Ajuntament per a la millora dels seus procediments de contractació. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització, que 
va ser tramés als gestors de l’ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini concedit, si 
calia, hi formularen al·legacions. 

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

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

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

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'ha emés sobre 
aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o 
no–, s’adjunten ens els annexos II i III 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 2011 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 23 de novembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 23 de novembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS 

  



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

EJERCICIO 2009

BALANCE

ACTIVO 2009 2008 VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 
NETA

A) INMOVILIZADO 8.910.706 8.381.917 528.789 6,3%
A) I. Inversiones destinadas al uso general 7.612.963 7.093.356 519.607 7,3%
A) I.1. Terrenos y bienes naturales 958.228 899.571 58.657 6,5%
A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.199.929 5.738.980 460.950 8,0%
A) I.3. Bienes comunales 341.357 341.357 0 0,0%
A) I.4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 113.449 113.449 0 0,0%
A) II. Inmovilizaciones inmateriales 976 0 976 -
A) II.3. Otro inmovilizado inmaterial 976 0 976 -
A) III. Inmovilizaciones materiales 1.296.767 1.288.561 8.206 0,6%
A) III.1. Terrenos 3.000 3.000 0 0,0%
A) III.2. Construcciones 933.825 933.825 0 0,0%
A) III.3. Instalaciones técnicas 209.906 209.906 0 0,0%
A) III.4. Otro inmovilizado 150.036 141.830 8.206 5,8%
C) ACTIVO CIRCULANTE 1.838.515 946.935 891.580 94,2%
C) II. Deudores 1.527.763 686.216 841.547 122,6%
C) II.1. Deudores presupuestarios 1.414.714 506.073 908.641 179,5%
C) II.2. Deudores no presupuestarios 6.921 49.720 (42.799) (86,1%)
C) II.4. Administraciones Públicas 687 83 604 728,7%
C) II.5. Otros deudores 117.132 130.341 (13.209) (10,1%)
C) II.6. Provisiones (11.691) 0 (11.691) -
C) IV. Tesorería 310.752 260.719 50.034 19,2%

TOTAL ACTIVO 10.749.221 9.328.852 1.420.369 15,2%

PASIVO 2009 2008 VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 
NETA

A) FONDOS PROPIOS 9.813.675 8.506.926 1.306.749 15,4%
A) I. Patrimonio 6.913.983 6.909.797 4.186 0,1%

A) I.1. Patrimonio 6.913.983 6.909.797 4.186 0,1%
A) III. Resultados de ejercicios anteriores 1.597.129 1.476.492 120.637 8,2%
A) IV. Resultados del ejercicio 1.302.563 120.637 1.181.926 979,7%
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 375.332 207.974 167.358 80,5%
C) II. Otras deudas a largo plazo 375.332 207.974 167.358 80,5%

C) II.1. Deudas con entidades de crédito 284.740 207.974 76.766 36,9%
C) II.2. Otras deudas 90.592 0 90.592 -

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 560.213 613.951 (53.738) (8,8%)
D) II. Otras deudas a corto plazo 202.289 260.038 (57.748) (22,2%)

D) II.1. Deudas con entidades de crédito 188.512 240.043 (51.531) (21,5%)
D) II.4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 13.777 19.995 (6.217) (31,1%)

D) III. Acreedores 357.924 353.913 4.010 1,1%
D) III.1. Acreedores presupuestarios 318.258 316.145 2.114 0,7%
D) III.2. Acreedores no presupuestarios 7.765 6.965 800 11,5%
D) III.4. Administraciones Públicas 31.071 29.974 1.097 3,7%
D) III.5. Otros acreedores 830 830 0 0,0%

TOTAL PASIVO 10.749.221 9.328.852 1.420.369 15,2%
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EJERCICIO 2009

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE 2009 2008 VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 
NETA

3. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales 1.320.764 1.374.238 (53.474) (3,9%)
3. a) Gastos de personal 760.643 668.958 91.685 13,7%
3. a.1) Sueldos. salarios y asimilados 598.856 517.398 81.459 15,7%
3. a.2) Cargas sociales 161.786 151.560 10.226 6,7%
3. d) Variación de provisiones de tráfico 11.691 0 11.691 -
3. d.2) Variación provisiones y perdidas créditos incobrables 11.691 0 11.691 -
3. e) Otros gastos de gestión 533.329 693.005 (159.676) (23,0%)
3. e.1) Servicios exteriores 533.329 693.005 (159.676) (23,0%)
3. f) Gastos financieros y asimilables 15.101 12.275 2.826 23,0%
3. f.1) Por deudas 15.101 12.275 2.826 23,0%
4. Transferencias y subvenciones 119.411 127.672 (8.261) (6,5%)
4. a) Transferencias y subvenciones corrientes 119.411 127.672 (8.261) (6,5%)
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 75.341 46.017 29.324 63,7%
5. d) Gastos extraordinarios 34.871 0 34.871 -
5. e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 40.470 46.017 (5.546) (12,1%)

Ahorro 1.299.312 120.637 1.178.674 977,0%

HABER 2009 2008 VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 
NETA

3. Ingresos de gestión ordinaria 979.123 912.989 66.134 7,2%
3. a) Ingresos tributarios 979.123 912.989 66.134 7,2%
3. a.1) Impuestos propios 663.836 639.382 24.454 3,8%
3. a.3) Tasas 315.287 273.606 41.680 15,2%
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 31.992 38.971 (6.978) (17,9%)
4. c) Otros ingresos de gestión 12.666 18.262 (5.596) (30,6%)
4. c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 12.666 18.262 (5.596) (30,6%)
4. f) Otros intereses e ingresos asimilados 19.326 20.709 (1.383) (6,7%)
4. f.1) Otros intereses 19.326 20.709 (1.383) (6,7%)
5. Transferencias y subvenciones 1.803.743 675.437 1.128.307 167,0%
5. a) Transferencias corrientes 526.036 503.427 22.609 4,5%
5. b) Subvenciones corrientes 431.169 96.680 334.489 346,0%
5. c) Transferencias de capital 474.348 75.330 399.018 529,7%
5. d) Subvenciones de capital 372.191 372.191 -
6. Ganancias e ingresos extraordinarios (31) 41.168 (41.199) (100,1%)
6. d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios (31) 41.168 (41.199) (100,1%)

Desahorro 0 0 0 -



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2009

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. (1) REC.NETA (2) PEND. COBR.

1 Impuestos directos 643.793 0 643.793 648.145 100,7% 546.070 84,3% 102.074
2 Impuestos indirectos 7.000 0 7.000 7.126 101,8% 7.126 100,0% 0
3 Tasas y otros ingresos 340.140 0 340.140 334.654 98,4% 285.529 85,3% 49.125
4 Transferencias corrientes 455.879 509.971 965.850 960.456 99,4% 501.379 52,2% 459.077
5 Ingresos patrimoniales 8.728 0 8.728 8.964 102,7% 8.964 100,0% 0
7 Transferencias de capital 41.790 885.329 927.119 846.539 91,3% 276.434 32,7% 570.105
8 Variación activos financieros 0 415.209 415.209 0 0,0% 0  - 0
9 Variación pasivos financieros 0 112.000 112.000 189.700 169,4% 189.700 100,0% 0

TOTAL INGRESOS 1.497.330 1.922.509 3.419.839 2.995.584 87,6% 1.815.201 60,6% 1.180.382

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O.R.NETAS (1) PAGOS 
LÍQUIDOS (2) PEND. PAGO

1 Remuneraciones personal 685.298 477.866 1.163.165 760.643 65,4% 760.593 100,0% 50
2 Compra bienes y servicios 525.553 46.474 572.027 533.329 93,2% 439.602 82,4% 93.728
3 Intereses 15.103 0 15.103 15.101 100,0% 15.101 100,0% 0
4 Transferencias corrientes 120.626 0 120.626 119.411 99,0% 118.911 99,6% 500
6 Inversiones reales 105.866 1.398.169 1.504.034 528.789 35,2% 367.998 69,6% 160.790
9 Variación pasivos financieros 21.408 0 21.408 21.408 100,0% 21.408 100,0% 0

TOTAL GASTOS 1.473.854 1.922.509 3.396.363 1.978.680 58,3% 1.723.612 87,1% 255.068

(1)   Grado de ejecución
(2)   Grado de realización

CAPÍTULO DE INGRESOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE GASTOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

EJERCICIO 2009

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2009 2008 VARIACIÓN 
BRUTA % VAR. 

a  Operaciones Corrientes 530.861 53.408 477.453 894,0%
b  Otras operaciones no financieras 317.750 (395.117) 712.867 180,4%
1  Total operaciones no financieras (a+b) 848.611 (341.709) 1.190.320 348,3%
2  Activos financieros 0 0 0  -
3  Pasivos financieros 168.292 (20.318) 188.610 928,3%
I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 1.016.903 (362.027) 1.378.931 380,9%
Ajustes
4 (+) Crdtos. gastados financiados con Rte. Tª. para Gtos. Generales 0 135.342 (135.342) (100,0%)
5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 158.807 51.902 106.905 206,0%
6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.082.739 54.448 1.028.291 1.888,6%
II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) 92.971 (229.231) 322.203 140,6%

REMANENTE DE TESORERÍA 2009 2008 VARIACIÓN 
BRUTA % VAR. 

1   (+) Fondos líquidos 310.752 260.719 50.033 19,2%
2   (+)Derechos pendientes de cobro 1.421.491 555.045 866.446 156,1%
          + del Presuesto corriente 1.180.382 358.569 821.813 229,2%
          + de Presupuestos cerrados 234.331 188.354 45.977 24,4%
          + de operaciones no presupuestarias 7.607 8.952 (1.345) (15,0%)
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 830 830 0 0,0%
3   (-) Obligaciones pendientes de pago 442.156 479.529 (37.373) (7,8%)
          + del Presuesto corriente 255.068 251.412 3.656 1,5%
          + de Presupuestos cerrados 63.095 61.481 1.614 2,6%
          + de operaciones no presupuestarias 241.125 296.977 (55.852) (18,8%)
          - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 117.132 130.341 (13.209) (10,1%)
I     Remanente de Tesorería Total (1+2-3) 1.290.088 336.235 953.853 283,7%
II    Saldos de dudoso cobro 11.691 22.202 (10.511) (47,3%)
III   Excesos de financiación afectada 1.338.768 415.209 923.559 222,4%
IV  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (60.371) (101.176) 40.805 40,3%
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2009 

Rebudes el 12 de setembre de 2011, fora del termini concedit i prorrogat fins al 9 de 
setembre, hem analitzat les al·legacions seguint l’ordre en què estan formulades i hi 
informem el següent: 

Al·legació 1ª 

Apartat 3.1.b, pàgina 6; i apartat 5.3.2, pàgina 13, paràgrafs 3r al 8é de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que ha rectificat l’informe sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat referit a la liquidació del pressupost de l’exercici 
de 2009, que adjunta com a annex. En aquest informe mostren la necessitat de 
finançament calculada per aquesta Sindicatura en l’esborrany de l’Informe. 

Pel que fa a la informació al Ple, l’Ajuntament manifesta que hi donarà compte de 
l’informe de seguiment del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a 
l’exercici de 2009 per a la seua consegüent aprovació. 

Comentaris: Després d’examinar l’informe remés com a annex i comprovar que s’ha 
corregit el superàvit d’estabilitat pressupostària inicialment calculat, tenint en compte 
els ajusts plantejats en l’esborrany de l’Informe, proposem la supressió del paràgraf 
3.1.b de l’esborrany. 

En coherència amb l’anterior, resulta necessari modificar la redacció de l’apartat 5.3.2 
per a incloure el nou informe remés en fase d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe:  

Suprimir l’apartat 3.1.b i tornar a enumerar els paràgrafs següents. 

Substituir els paràgrafs 3r a 8é de la pàgina 13 següents: 

L’informe de seguiment corresponent a l’exercici pressupostari de 2009 no va ser emés 
per la secretària interventora fins al 3 d’abril de 2011, i assenyalava una capacitat de 
finançament de l’Ajuntament de 791.406 euros i una ràtio d’estabilitat positiva del 
28,8%. 

No obstant això, com a resultat del treball efectuat, aquesta Sindicatura considera  que el 
superàvit calculat per l’Ajuntament ha d’ajustar-se en els imports que tot seguit 
detallem: 

- Els drets per subvencions s’han de minorar en 900.948 euros, com indiquem en 
l’apartat 7.1. 
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- Les obligacions reconegudes de l’exercici s’han d’augmentar en un import net 
de 14.176 euros, com a resultat dels expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits que analitzem en l’apartat 7.1 

En conseqüència, les necessitats de finançament de l’exercici pressupostari de 2009 
pujarien a un import de 123.718 euros, i s’incomplirien d’aquesta manera els objectius 
prevists en el pla econòmic i financer per a aquest exercici. 

A data d’elaboració del present Informe (maig de 2011), no s’ha donat compte al Ple de 
l’informe de seguiment del compliment d’estabilitat pressupostària per a l’exercici de 
2009, que s’hauria d’haver incorporat a l’Informe de liquidació del pressupost, per a la 
seua consegüent aprovació, com estableix l’article 16 del Reial Decret 1643/2007. 

Pels següents: 

L’informe de seguiment corresponent a l’exercici pressupostari de 2009 no va ser emés 
per la secretària interventora fins al 4 d’abril de 2011, i assenyalava una capacitat de 
finançament de l’Ajuntament de 791.406 euros i una ràtio d’estabilitat positiva del 
28,8%, igual que l’informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2009 emés el 3 d’abril de 2011. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada es va posar de manifest en l’esborrany per a 
al·legacions que el superàvit calculat per l’Ajuntament hauria d’ajustar-se en un import 
negatiu de 915.124 euros, i d’aquesta manera s’obtenen unes necessitats de finançament 
de 123.718 euros. 

En fase d’al·legacions, l’Ajuntament ha presentat un nou informe sobre el compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària referit a la liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2009, de data 29 de juny de 2011, en el qual s’aplega l’import ajustat per 
aquesta Sindicatura i, per tant, l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat. 

A data de presentació de les al·legacions (12 de setembre de 2011), no s’havia donat 
compte al Ple dels informes de compliment de l’objectiu d’estabilitat prevists en 
l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, ni s’havia elaborat un nou informe de 
seguiment del pla econòmic financer de reequilibri, als efectes prevists en l’article 22 
del Reial Decret 1463/2007. Quant a això, l’Ajuntament addueix en fase d’al·legacions 
que donarà compte al Ple de l’informe de seguiment per a l’exercici de 2009 per a la 
seua consegüent aprovació. 

Al·legació 2ª 

Apartat 5.3.1, pàgina 12, últim paràgraf; i pàgina 13, primer paràgraf de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Quant a la funció interventora, informen que des de gener de 
2011 estan efectuant la fiscalització dels pagaments mitjançant la comprovació dels 
aspectes que detallen en les al·legacions. 
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Afegeixen que en sessió plenària de 22 de juliol de 2011 acorden donar compte al Ple de 
les resolucions acordades pel l’alcalde contràries als advertiments efectuats per la 
Intervenció, per a la qual cosa aporten com a annex l’acta de la referida sessió. 

Comentaris: Quant al que addueixen pel que fa a la fiscalització dels pagaments, si bé 
representa una millora de la funció interventora de l’Ajuntament, no aporta informació 
addicional ni contradiu l’indicat en l’esborrany de l’Informe respecte a la fiscalització 
plena de la despesa. 

Pel que fa a la informació al Ple dels advertiments, prenem en consideració el que 
addueix l’Ajuntament, en tant que implica una esmena en 2011 a l’incompliment 
assenyalat en l’esborrany de l’Informe relatiu a l’exercici de 2009 i es proposa la seua 
incorporació a l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir l’últim paràgraf de la pàgina 12 següent: 

Pel que fa als informes al Ple per a ser remesos per la Intervenció sobre resolució de 
discrepàncies prevists en l’article 218 de l’LRHL, hem constatat que durant l’exercici 
de 2009 el Ple no ha sigut informat d’una resolució de l’alcalde contrària a 
l’advertiment formulat per la Intervenció relatiu a un contracte menor d’obres. 

Pel següent: 

Pel que fa als informes al Ple per a ser remesos per la Intervenció sobre resolució de 
discrepàncies prevists en l’article 218 de l’LRHL, hem constatat que durant l’exercici 
de 2009 el Ple no ha sigut informat d’una resolució de l’alcalde contrària a 
l’advertiment formulat per la Intervenció relatiu a un contracte menor d’obres. En fase 
d’al·legacions, l’Ajuntament ha acreditat que mitjançant resolució plenària de 22 de 
juliol de 2011, s’acorda donar compte al Ple de les resolucions adoptades per l’alcalde 
contràries als advertiments efectuats per la Intervenció. 

Al·legació 3ª 

Apartat 7.2, pàgina 19, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a la quantificació del romanent de tresoreria de 
l’exercici de 2009, l’Ajuntament manifesta que mitjançant resolució de l’alcalde de 7 de 
juliol de 2011 han acordat la rectificació dels drets reconeguts de pressuposts tancats per 
import de 35.835 euros. 

Comentari: Una vegada hem comprovat el que ha manifestat l’Ajuntament, proposem 
incloure en l’Informe la mesura adoptada per a la millora de la seua informació 
comptable. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al següent paràgraf de referència: 

- Hem observat que hi ha drets pendents de cobrament d’exercicis tancats per 
import de 66.806 euros, per subvencions revocades i inadequat registre de 
quotes d’urbanització, que s’haurien d’haver donat de baixa en els comptes de 
l’exercici de 2009. 

La següent frase: 

- (...) 2009. En fase d’al·legacions, l’Ajuntament ha manifestat que mitjançant 
resolució de l’Alcaldia de 7 de juliol de 2011, s’han anul·lat drets d’exercicis 
tancats per import de 35.835 euros. 
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MODIFICACIONS TÈCNIQUES A L’ESBORRANY DE L’INFORME DE 
FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2009 

Com a resultat de la revisió efectuada de l’esborrany es proposa efectuar la següent 
modificació tècnica. 

Apartat 6.2, pàgina 15, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

- L’annex de les inversions que s’han d’efectuar en l’exercici no conté tota la 
informació exigida en l’article 19 del Reial Decret 500/1990, com ara una 
adequada codificació dels projectes, l’any d’inici i acabament dels dits projectes 
i l’òrgan encarregat de la seua gestió. 

Comentaris: 

Aquesta informació entenem que no és exigible a l’Ajuntament d’Almoines, ja que no 
està integrat l’annex d’inversions en un pla quadriennal d’inversions i finançament, per 
la qual cosa proposem suprimir el paràgraf de referència. 

Conseqüències en l’Informe: 

Eliminar el paràgraf de referència. 
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