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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 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 conformement al que preveu 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’Ènova es presenten de forma adequada, d’acord 
amb els 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 dels 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, tots corresponents a l’exercici finalitzat a 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 va ser aprovat pel Ple de la Corporació en la 
sessió realitzada el 25 de juny de 2009 i retut en aquesta Sindicatura de Comptes el 23 
d’abril de 2010; fora del termini legal establit. 

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

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

L’abast del treball té les limitacions següents: 

- La conciliació dels saldos comptables dels fons líquids i de l’endeutament que 
l’Ajuntament manté amb una entitat bancària. 
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- L’absència de documentació que justifique el càlcul de les desviacions de 
finançament que figuren en el romanent de tresoreria  i el resultat pressupostari. 

- La falta de documents que permeten concloure si la cancel·lació dels drets de 
cobraments reconeguts en 2006 mitjançant la compensació de deutes és 
adequada, tal com detallem en l’apartat 5.2 d’aquest Informe. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als 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’Ènova, de la legalitat vigent aplicable a l’activitat contractual durant 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008, així com si 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 és adequada. 

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. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per mitjà del qual es 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 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. 

 



 
 
 
Informe de fiscalització del Compte General, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i 
contractació administrativa de l’Ajuntament de l’Ènova, exercici de 2008 

 

- 6 - 

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) El criteri de comptabilitat dels drets reconeguts relatius a determinats ingressos 
imputats als capítols 3 i 7 del pressupost no s’ha ajustat als principis comptables  
públics aplicables. Així, s’han detectat drets reconeguts inadequadament per un 
import de 944.374 euros, tal com comentem en l’apartat 5.1 d’aquest Informe. 
Aquesta forma de comptabilitat afecta el resultat pressupostari amb el 
consegüent impacte en la determinació del compliment del principi d’estabilitat 
pressupostària, així com en la quantia del romanent de tresoreria. 

b) El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2008 està sobrevalorat en 
122.084 euros per la duplicitat en el reconeixement de drets per ingressos 
tributaris de l’any 2007 que no han sigut anul·lats. 

c) Amb la minoració dels drets reconeguts descrits en l’apartat 5.1, resulta un 
dèficit molt superior al límit del 4,81% sobre els ingressos no financers fixat per 
l’Acord del Consell de Ministres de 20 de febrer de 2009, i s’incompleix així el 
principi d’estabilitat pressupostària regulat en la Llei 18/2001. 

d) No es realitza el seguiment dels projectes de despeses ni es calcula ni ajusten les 
desviacions de finançament en el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria, cosa que representa que les magnituds reflectides en els comptes 
aprovats, vulneren el principi d’imatge fidel. 

e) Durant 2008 s’han aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
que han comportat la imputació de 461.756 euros d’obligacions al pressupost de 
l’exercici de 2008, 139.098 euros dels quals corresponen a despeses realitzades 
en l’exercici de 2007. Així mateix, al tancament del pressupost de 2008 no 
estaven registrades obligacions per despeses realitzades  en exercicis anteriors 
que pugen almenys a 3.526 euros, segons queda reflectit en l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat en 2009.  

A més a més és rellevant que l’Ajuntament va concertar una operació de crèdit per un 
import de 178.487 euros amb la finalitat de finançar el reconeixement extrajudicial de 
2009, d’acord amb el RDL 5/2009 de mesures extraordinàries i urgents, per a facilitar a 
les entitats locals el sanejament dels deutes pendents de pagament amb empreses i 
autònoms. 
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Per a poder realitzar aquesta operació, l’Ajuntament va elaborar un pla de sanejament 
diferent i independent als exigits per la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 

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 va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 25 de juny de 
2009, dins del termini legal establit per l’article 212.4 del TRLRHL. Tanmateix, 
el Compte General va ser presentat en la Sindicatura fora del termini legal 
preceptiu. 

b) El Ple de l’Ajuntament no ha fixat ni els terminis ni la periodicitat en què s’ha 
de trametre a aquest òrgan la informació pressupostària  i de la tresoreria, i no 
consta que haja rebut informació sobre aquestes matèries tal com exigeix 
l’article 207 del TRLRHL i les regles 105 i següents de la ICAL. 

c) Si s’aplicaren els ajusts que es proposen en l’apartat 5.1 d’aquest Informe, 
l’Ajuntament presentaria una situació de desequilibri en la liquidació del 
pressupost, per la qual cosa caldria adoptar  les mesures exigides per la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, en concret l’elaboració d’un pla economicofinancer. 

En l’apartat 6 detallem la naturalesa dels incompliments legals observats en la 
fiscalització de la contractació, entre els quals destaquen: 

- Hi ha despeses per import de 52.528 euros, en les quals no s’ha seguit cap dels 
procediments d’adjudicació legalment exigits i s’ha procedit a l’adjudicació 
directa. 

- L’Entitat no disposa de perfil del contractant propi ni es troba adherit a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

- En el procediment negociat analitzat, no es determinen els aspectes econòmics ni 
tècnics que han de ser objecte de negociació en el plec de clàusules 
administratives. 

- La competència com a òrgan de contractació per a tramitar i aprovar el contracte 
analitzat és el Ple. No obstant això, l’inici de la tramitació de l’expedient ha 
sigut realitzat per l’Alcaldia i no queda degudament acreditat que l’adjudicació 
provisional haja sigut acordada per l’òrgan competent. 

- No s’ha donat la publicitat que la LCSP obliga per a l’adjudicació provisional i 
l’adjudicació definitiva. 
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- En l’expedient revisat hem constatat l’existència de documents sense signar i 
d’informació contradictòria que no permeten verificar el compliment d’aspectes 
com ara el moment d’adjudicació definitiva. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de l’Ènova està situat a la comarca de la Ribera Alta, de la província de 
València i té una població de 1.018 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 
set membres. 

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

Segons la informació facilitada per la pròpia Entitat, no hi ha ens dependents, societats 
mercantils ni fundacions en les quals participe l’Ajuntament. Segons les bases de dades 
de les entitats locals de la Generalitat Valenciana (CIVIS) i del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, l’Ajuntament forma part de la Mancomunitat de la Ribera Alta i de la 
Mancomunitat per als Serveis de Benestar Social de l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant 
Joan d’Ènova, Senyera i Vilanova de Castelló, així com del Consorci Àrea Gestió 1 Pla 
Zonal Residus, zones X, XI i XII. 
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4. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

4.1 Tramitació 

El Compte General, integrat pel del propi Ajuntament va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el 25 de juny de 2009, dins 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 s’han 
formalitzat. 
 

TRÀMITS / ENS 
Exercici 2008 

Data legal 
Data del 

compliment 

Remissió a Intervenció del compte de:   

Ajuntament 15/05/2009 22/03/2009 

Rendició per part del president del Compte General i tramesa a la 
Comissió Especial de Comptes  

 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes 01/06/2009 22/03/2009 

Inici d’exposició al públic del Compte General juntament amb el 
dictamen 

-- 24/03/2009 

Fi del període d’exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més) -- 31/03/2009 

Existència de reclamacions -- 23/04/2009 

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

No No 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l’Entitat -- 18/06/2009 

Tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes  01/10/2009 25/06/2009 

Quadre 4.1.1 

En el quadre següent indiquem les dates del compliment de les fases relatives a 
l’aprovació del pressupost i liquidació de 2008. 

 

D’ALTRES FASES DEL CICLE 
PRESSUPOSTARI 

Exercici 2008 

Data legal Data legal 

Aprovació definitiva del pressupost 31/12/2007 29/11/2007 

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

Quadre 4.1.2 
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4.2 Contingut 

L’Entitat ha presentat el Compte General d’acord amb els estats que la integren segons 
la regla 98 de la ICAL. 

En el punt 6 de l’acta del Ple de 25 de juny de 2010, s’aprova el Compte General de 
2008, però sols s’hi fa referència a l’import del romanent de tresoreria per a despeses 
generals, raó per la qual no hem pogut comprovar de manera fefaent que els comptes 
aprovats coincideixen amb els comptes retuts. Per tant i a fi de donar seguretat jurídica, 
seria convenient que en l’acta d’aprovació figuressen les magnituds significatives dels 
estats comptables que integren el Compte General. 

4.3 Comentaris als estats financers del Compte General 

En l’annex I d’aquest Informe, figuren el balanç i el compte de resultats dels exercicis 
de 2007 i 2008. En relació amb el balanç de 2008, el total de l’actiu i el passiu va ser de 
3.781.639 euros, amb un increment del 47,1% sobre l’exercici anterior. El resultat 
positiu de 2008 va ser de 899.988 euros.  

En l’annex I també figuren –referents als exercicis de 2007 i 2008– la liquidació del 
pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari, la informació sobre el drets 
per cobrar i les obligacions per pagar procedents d’exercicis tancats i l’estat del 
romanent de tresoreria. Aquests estats els hem obtinguts per mitjà dels fitxers XML que 
contenen el Compte General presentat en aquesta Sindicatura de Comptes. 

La liquidació del pressupost de 2008 va presentar un resultat pressupostari positiu de 
460.161 euros, que va implicar un augment d’un 259,3% respecte al resultat negatiu de 
l’exercici de 2007. L’Ajuntament no ha efectuat el seguiment de les despeses finançades 
amb el romanent de tresoreria ni ha calculat les desviacions de finançament de 
l’exercici, per la qual cosa no s’ha pogut obtenir el resultat pressupostari ajustat. 

En el quadre següent mostrem, en euros, les principals magnituds pressupostàries dels 
exercicis 2007 i 2008. 
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Magnitud 2007 2008 

Pressupost inicial 536.259 721.000 

Previsions ingressos definitives 1.521.965 1.494.804 

Previsions despeses definitives 1.521.965 1.494.804 

Drets reconeguts 1.559.705 1.669.633 

Obligacions reconegudes 1.848.512 1.209.472 

Resultat pressupostari ajustat (288.807) 460.161 

Romanent de tresoreria despeses generals (140.568) (178.487) 

Romanent de tresoreria total  (140.568) 317.337 

(*) Les magnituds de romanent de tresoreria total i romanent de tresoreria per a despeses 
generals incloses en els comptes generals de 2007 i 2008 aprovades pel Ple de l’Entitat 
difereixen en 2.945 i 2.407 euros dels imports que figuren en l’annex I per l’existència de 
saldos deutors en “Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva”. 

Quadre 4.3.1 

4.3.1 Equilibri pressupostari 

D’acord amb l’article 16 del Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, l’avaluació del 
compliment d’estabilitat en l’aprovació del pressupost general, de les seues 
modificacions i de la seua liquidació, correspon a la Intervenció de l’Ajuntament. 

Els informes d’Intervenció de l’aprovació del pressupost de data 22 de novembre de 
2007 i de la liquidació del pressupost de 3 de març de 2009, no contenen el que exigeix 
l’article 16.2 del dit Reglament, ja que cal detallar en els informes els càlculs efectuats i 
els ajusts practicats sobre la base de dades dels capítols 1 al 9 dels estats de despeses i 
ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 

Tant per al cas del pressupost aprovat com per al cas de la liquidació, de la diferència de 
previsions i crèdits pressupostaris dels capítols 1 al 7 per al cas del pressupost, i dels 
drets i obligacions reconegudes per al cas de la liquidació, s’obté un resultat positiu 
d’equilibri pressupostari. No obstant això, de les incidències descrites en l’apartat 5.1 
respecte a la comptabilitat dels drets reconeguts, es desprén que caldria minvar en 
944.374 euros el dit resultat positiu. 

Si bé no és possible estimar amb exactitud la capacitat o necessitat de finançament 
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, ja que l’Entitat no té registrats comptablement els creditors per operacions 
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pendents d’aplicar al pressupost, prenent en consideració la minoració dels drets 
reconeguts descrits en l’apartat 5.1, resulta un dèficit molt superior al límit del 4,81% 
sobre els ingressos no financers fixat per l’Acord del Consell de Ministres de 20 de 
febrer de 2009, incomplint així el principi d’estabilitat pressupostària regulat en la Llei 
18/2001. 

4.3.2 Incidències dels comptes generals 2007 i 2008 

L’informe del Compte General de les entitats locals destaca algunes incidències. En el 
cas de l’Ènova, per a l’any 2007, se’n van presentar les següents d’acord amb la 
numeració que figurava en el dit informe: 

Pressupostàries 

10. Les obligacions reconegudes netes són superiors al pressupost definitiu de 
despeses. 

13. El romanent de tresoreria per a despeses generals és negatiu. 

14. No existeix una estimació de l’import de cobrament dubtós en l’estat de 
romanent de tresoreria. 

15. El resultat pressupostari ajustat no és positiu. 

Financeres 

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

Els estats del Compte General referents a l’exercici de 2008 continuen presentant les 
incidències pressupostàries número 13 i 14 i la financera número 3. 

D’altra banda, la plataforma de rendició de comptes realitza una sèrie de comprovacions 
que poden posar de manifest l’existència de diverses incidències. Les que han resultat 
de la rendició de comptes de 2007 i 2008, es mostren en l’annex II, en el qual detallem 
l’any del Compte en què ha sorgit, la justificació que va indicar l’Ajuntament en el 
moment de la rendició del Compte General en la plataforma i les observacions de la 
Sindicatura una vegada realitzades les comprovacions oportunes. 

La rendició dels comptes generals de 2007 i 2008 ha generat un total de 30 incidències 
distintes, de les quals 12 són exclusives de l’any 2007, 7 són de l’any 2008 i 11 es 
repeteixen en 2007 i 2008. 

Cal dir que de les 12 incidències exclusives de 2007, 6 corresponen a incompliments de 
terminis d’elaboració i aprovació, tant del pressupost com de liquidació i del Compte 
General. No obstant això, després de les comprovacions realitzades, també s’han 
incomplit els terminis d’aprovació de la liquidació i del Compte General de 2008, però 
no han sigut considerades com a incidències per la plataforma perquè les dates 
introduïdes per l’Entitat en els fitxers tramesos no corresponien amb les dates reals. 



 
 
 
Informe de fiscalització del Compte General, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i 
contractació administrativa de l’Ajuntament de l’Ènova, exercici de 2008 

 

- 14 - 

Entre les incidències existents resulta especialment greu que la memòria no oferisca la 
informació a què obliga el Pla General de Comptabilitat adaptat a l’Administració local, 
ja que la dita memòria ha d’incloure un apartat amb la informació individualitzada de 
les diverses despeses amb finançament afectat que comprenga, entre altres, les 
desviacions de finançament per agents i assenyale per a cada un dels conceptes 
pressupostaris, els ingressos pressupostaris prevists i els realitzats en exercicis anteriors. 
Com a conseqüència d’aquesta omissió no és possible avaluar si el resultat pressupostari 
i el romanent de tresoreria reflecteixen la situació financera de l’Ajuntament. 

La resta d’incidències significatives que concorrien en 2007 i 2008 han sigut 
regularitzades en 2009. 

La Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament disposa d’un inventari de béns, l’origen del 
qual prové d’un altre que els funcionaris municipals van elaborar en 1954. En el llibre 
diligenciat consten diverses actualitzacions de béns i drets, l’última en 1974. Tan 
mateix, el Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals, obliga a reflectir anualment en el llibre d’inventaris i balanç 
els béns, els drets i accions de l’entitat local i les seues alteracions, així com la situació 
de l’actiu i el passiu per a determinar el veritable patrimoni en cada exercici econòmic, i 
verificar cada any la rectificació de l’inventari. A més, aquest Reglament obliga a 
efectuar la comprovació sempre que es renove la corporació i que el resultat es consigne 
al final del document. L’òrgan competent per a acordar l’aprovació de l’inventari ja 
format, la seua rectificació i comprovació és el Ple de la corporació local. 

D’altra banda, la normativa comptable obliga a l’Entitat a disposar de l’inventari de 
béns i drets oportú que, d’acord amb la legislació patrimonial, detalle individualment els 
diversos elements de l’immobilitzat que té registrat en la seua comptabilitat, i en el cas 
que no hi haja la necessària coordinació entre la comptabilitat i l’Inventari General, 
l’Entitat haurà de comptar amb un inventari específic de caràcter comptable per a 
detallar individualment el seu immobilitzat. L’Ajuntament no té conciliada la 
informació continguda en l’inventari amb els registres comptables i no disposa d’un 
inventari específic comptable. 

4.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

4.4.1 Sobre l’execució i modificacions pressupostàries i la situació de la tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local trametrà al Ple 
de l’ajuntament per mitjà de la Presidència, la informació de l’execució dels pressuposts 
i del moviment de la tresoreria amb la periodicitat que determine el Ple. Les regles 105 i 
següents de la ICAL, concreten el contingut de la informació que cal 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 hi haja fixat ni els terminis ni la periodicitat en 
què haja de trametre la informació pressupostària i de la tresoreria. No consta tampoc 
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que el Ple haja tingut a la seua disposició informació sobre aquests aspectes fonamentals 
de la gestió municipal. 

L’aprovació per part de l’Alcaldia de la liquidació del pressupost es va realitzar el 4 de 
març de 2009 i es va donar compte al Ple el 25 de juny de 2009. No obstant això, el 31 
de març de 2009 va tenir lloc una sessió ordinària del Ple en el qual no es va incloure 
aquest punt, incomplint el TRLRHL que estableix que es donarà compte al Ple en la 
primera sessió que efectue, una vegada realitzada la seua aprovació. 

4.4.2 En matèria de fiscalització 

L’article 218 del TRLRHL determina que l’òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries als 
advertiments efectuats. 

El secretari-interventor ha certificat que els advertiments formulats per la Intervenció 
durant l’exercici de 2008 són els que afecten el compte 413, que són les obligacions 
vençudes al final de l’exercici que corresponen a despeses realitzades o béns i serveis 
rebuts durant el dit exercici, que no s’han pogut aplicar al pressupost de l’exercici en no 
disposar de consignació pressupostària. No s’aporta, però, la seua relació, com tampoc 
no s’ha indicat en la informació addicional requerida en la rendició del Compte General 
el nombre ni la quantia dels advertiments formulats durant l’exercici. No hi consta cap 
referència sobre que s’hi hagen formulat advertiments entre els acords exposats en les 
sessions del Ple de l’Ajuntament efectuades. 

L’Ajuntament no té establida la fiscalització limitada, per la qual cosa no són necessaris  
els informes de fiscalització plena. Tampoc no s’han realitzat informes de control 
financer d’àrees de la gestió municipal. 
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5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari ajustat de 2008 va pujar a 460.161 euros, cosa que va implicar 
un augment del 259,3% respecte al resultat negatiu de 288.807 euros de l’exercici de 
2007.  

 

Quadre 5.1.1 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que: 

- El resultat pressupostari per operacions de capital no financeres que s’obté de 
restar als drets reconeguts dels capítols 6 i 7, les obligacions reconegudes dels 
mateixos capítols, presenta un superàvit de 621.745 euros, que compensa el 
resultat pressupostari negatiu de 153.787 euros per les operacions corrents, que 
s’obté de restar als drets reconeguts dels capítols 1 al 5, les obligacions 
reconegudes dels mateixos capítols. 

- En l’exercici de 2008, els drets reconeguts del capítol 7, “Transferències de 
capital”, constitueixen la totalitat dels ingressos per d’altres operacions no 
financeres, mentre que en l’exercici 2007, els del capítol 6, “Alienació 
d’inversions reals” representaven el 85,7% dels ingressos d’aquesta naturalesa. 

- L’Entitat ha imputat al capítol 7 dos conceptes d’ingressos per un import de 
640.132 euros que, per la seua naturalesa, no s’han de considerar transferències 
de capital, sinó d’altres ingressos (capítol 3). A més a més, la comptabilitat dels 
drets reconeguts no s’ajusta als principis comptables públics. Respecte al cànon 
d’ús i aprofitament per la declaració d’interés comunitari d’una activitat 

 Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Resultat 
pressupostari 

% 
2007/2008 

a. Operacions corrents 613.616 767.403 (153.787) (899,4%) 

b. D’altres operacions no financeres 1.056.017 434.272 621.745 542,2% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.669.633 1.201.675 467.958 485,5% 

2. Actius financers 0 0 0  

3. Passius financers 0 7.797 (7.797) 95,3% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.669.633 1.209.472 460.161 259,3% 

4. Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria 
per a despeses generals 

    

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici     

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici     

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   460.161 259,3% 
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empresarial en sòl no urbanitzable comú del terme municipal, s’han reconegut 
200.000 euros –malgrat no haver-se meritat en l’exercici per no haver atorgat la 
llicència municipal definitiva– a més d’haver acordat en un conveni la pròrroga i 
el fraccionament del cànon. D’altra part, s’han reconegut 440.132 euros per 
l’adjudicació d’un pla d’actuació integrada que es troba paralitzat. 

- En el cas de les transferències de capital s’ha registrat el dret quan es concedeix 
la subvenció i no quan es percep o es té coneixement que l’ens concedidor ha 
reconegut la corresponent obligació. En el concepte 755, “Transferències de 
capital de la Comunitat Autònoma”, s’han reconegut drets per 210.242 euros, 
amb un excés de 49.546 euros sobre els 160.696 euros que reconeix el conveni 
signat amb la Generalitat per a finançar la VI fase de les obres de renovació de la 
xarxa d’aigua potable del municipi. Tanmateix, d’acord amb els principis 
comptables públics, aquests drets s’haurien d’anul·lar per l’import pendent de 
cobrament a la data de tancament de l’exercici que és de 204.242 euros. En el 
subconcepte 76100, “Transferències de capital de la Diputació Provincial”, 
s’han reconegut drets per 177.145 euros que, d’acord amb els principis 
comptables públics indicats, s’haurien d’anul·lar 100.000 euros d’aquets drets, 
ja que únicament s’han reconegut obligacions per part de l’òrgan concedidor per 
un quantia de 47.145 euros. En conclusió, s’han reconegut drets en excés per un 
import de 304.242 euros. 

- L’Ajuntament no ha efectuat un seguiment de les despeses finançades amb 
romanent de tresoreria ni ha calculat les desviacions de finançament de 
l’exercici, per això no s’ha pogut quantificar el resultat pressupostari ajustat, raó 
per la qual es deriva que l’estat de liquidació del pressupost no presenta la 
informació completa ni adequada per a reflectir la situació de l’Entitat. 

En el quadre següent mostrem, en euros, la informació global sobre els expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits dels exercicis de 2008 i 2009. 

 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import Despeses de 
l’exercici de 2006 

Despeses de 
l’exercici 2007 

Despeses de 
l’exercici 2008 

2008 2 461.756  135.098 326.658 

2009 1 3.526 3.526   

Total 3 465.282 3.526 135.098 326.658 

Quadre 5.1.2 

5.2 Romanent de tresoreria 

Com mostrem en el quadre següent, el romanent de tresoreria per a despeses generals va 
disminuir un 27,0% respecte al de l’exercici anterior. 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2007 2008 % 2007/2008 

1.(+) Fons líquids 195.305 86.550 (55,7%)

2.(+) Drets pendents de cobrament 373.098 1.379.352 269,7%

-(+) Del Pressupost corrent 187.602 1.071.542 471,2%

-(+) De Pressuposts tancats 182.420 304.808 67,1%

-(+) D’operacions no pressupostàries 1.604 1.798 12,1%

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva (1.472) (1.203) 18,3%

3.(-) Obligacions pendents de pagament 708.971 1.148.565 62,0%

-(+) Del Pressupost corrent 217.409 411.897 89,5%

-(+) De Pressuposts tancats 283.846 424.192 49,4%

-(+) D’operacions no pressupostàries 342.815 326.001 (4,9%)

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 135.098 13.525 (90,0%)

I.   Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) (140.568) 317.337 325,8%

II.  Saldos de cobrament dubtós 0 0 - 

III. Excés de finançament afectat 0 495.824 - 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (*) (140.568) (178.487) (27,0%)

(*) Les magnituds de romanent de tresoreria total i romanent de tresoreria per a despeses generals 
incloses en els comptes generals de 2007 i 2008, aprovades pel Ple de l’Entitat difereixen en 2.945 i 
2.407 euros dels imports que figuren en l’annex I per l’existència de saldos deutors en “Cobraments 
realitzats pendents d’aplicació definitiva”. 

Quadre 5.2.1 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest el següent: 

- El romanent de tresoreria total ha augmentat en 457.905 euros en l’exercici de 
2008 respecte de l’any anterior com a conseqüència principalment  del 
significatiu augment experimentat pels drets pendents de cobrament que 
s’incrementen en 1.006.254 euros, és a dir un 269,7% més que en 2007. 

- Els fons líquids a 31 de desembre de 2008 estan compostos de saldos en entitats 
financeres, entre els quals figura en comptabilitat un saldo de 79 euros 
corresponent a un compte que va ser cancel·lat el 6 de febrer de 2008, però que 
no va ser regularitzat comptablement fins a l’exercici de 2009. També s’inclou 
el saldo de 15.530 euros en una entitat bancària que correspon al saldo no 
disposat d’una operació de tresoreria de 250.000 euros. Aquest saldo no 
coincideix amb els imports que l’entitat bancària ha certificat, i l’Ajuntament no 
ens ha facilitat la conciliació corresponent. 

- De la liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, es desprén que 
els imports pendents de cobrament més significatius corresponen al capítol 7, 
“Transferències de capital”, que sumen 991.519 euros, és a dir un 92,5% del 
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total d’1.071.542 euros. Tanmateix, tal com indiquem en l’apartat 5.2, els drets 
pendents de cobrament del pressupost corrent de l’exercici de 2008 estan 
sobrevalorats en 944.374 euros, en comptabilitzar determinats ingressos dels 
capítols 3 i 7, que no s’ha ajustat als principis públics aplicables. 

- Quant als drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, l’augment anual 
de 122.389 euros, que representa el 67,1%, correspon principalment als drets 
pendents de cobrament de l’exercici de 2007 per l’IBI urbana i rústica, ja que es 
van reconèixer drets per un import de 238.552 euros i únicament es van recaptar 
114.794 euros en 2007 i 1.674 euros en 2008, raó per la qual van quedar a 31 de 
desembre de 2008 pendents de cobrament i per aquest concepte 122.084 euros. 
S’ha comprovat que en l’exercici de 2007 es va produir per error la duplicitat en 
els reconeixement dels drets, per la qual cosa el romanent de tresoreria està 
sobrevalorat en aquesta quantitat. L’Entitat ha d’anul·lar aquests drets. 

- La disminució dels pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva és 
significativa, ja que s’ha reduït en 121.573 euros respecte a 2007. Els pagaments 
que figuraven com a pendents d’aplicar en 2007 eren cinc pagaments efectuats 
per obligacions que no havien sigut reconegudes i que després de comptabilitzar 
l’ADO corresponent en el 2008, han sigut aplicats en el dit exercici. 

- De l’anàlisi realitzada per aquesta Sindicatura, no es desprén l’existència de 
saldos significatius que siguen de difícil recuperació, tret de l’IBI d’urbana i 
rústica de 2007 que va ser duplicat el reconeixement del dret i cal anul·lar, tal 
com hem indicat adés. Quant a açò, l’Entitat no ha inclòs cap import com a saldo 
de client de cobrament dubtós, si bé les bases d’execució del pressupost haurien 
de considerar els criteris per a determinar els drets pendents de cobrament que es 
consideren de difícil o impossible recaptació. 

- L’Entitat no ha facilitat el càlcul realitzat de l’excés de finançament afectat. No 
podem verificar que l’Ajuntament calcule les desviacions de finançament 
d’acord a la fórmula que estableix la ICAL. 

- També és significatiu l’import pendent de cobrament relatiu a diverses 
liquidacions realitzades en l’exercici de 2006 relatives a l’ICIO i taxes de 
llicència municipal per part d’una societat mercantil que puja a 156.018 euros. 
El 30 de setembre de 2010, l’Ajuntament va acordar una compensació d’aquest 
deute, del qual no s’ha facilitat la documentació següent: 

a) Informe de fiscalització sobre la compensació acordada. 

b) Documents que acrediten el deute de la citada societat amb 
l’Ajuntament, així com les gestions efectuades prèviament per a cobrar-
lo. 
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c) Justificació de la necessitat de contractar un préstec per import de 
156.018 euros per a finançar una compensació, així com tramitar un 
reconeixement extrajudicial de crèdits i una modificació pressupostària. 

d) Còpia dels assentaments comptables que reflecteixen la compensació en 
la comptabilitat de l’Ajuntament. 

e) Document d’ingrés del saldo a favor de l’Ajuntament per import de 
24.000 euros que se cita en l’Acord de 30 de setembre de 2010. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament té la consideració d’administració pública a efectes de la LCSP (article 
3.2). Les administracions públiques poden fer contractes de diferents naturalesa i 
tipologia, d’acord amb la classificació següent i el règim jurídic aplicable: 

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

- Típics, la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels quals es regeixen per la 
LCSP i 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 tràfic administratiu o que 
tenen per objecte satisfer una finalitat pública de la competència específica 
d’una administració pública. La seua preparació, adjudicació, efectes i extinció 
es 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 a revistes i bases de dades  

 - Qualsevol altres distints als administratius. 

En defecte de normes específiques, es regiran per la LCSP quant a la seua preparació i 
adjudicació. Quant els efectes i extinció serà aplicable el dret privat. 

La LCSP es va publicar en el BOE de 31 d’octubre de 2007, va entrar en vigor el dia 30 
d’abril de 2008 i estableix unes disposicions transitòries que tenen per objecte articular 
com s’ha de dur a terme el pas de l’anterior norma legal a la nova. Aquestes 
disposicions són les següents: 

a) Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor de la LCSP 
(que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 2008) es regiran per la normativa anterior, 
la Llei 13/1995, de Contractes de les Administracions Públiques. La data d’inici 
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en 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 seus efectes, compliment i extinció, inclosa la 
duració i les 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 següent 
en el qual indiquem 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 138.531 100,0% 1 100,0% 

Total 138.531 100,0% 1 100,0% 

Quadre 6.2.1 

L’Entitat no compta amb una aplicació informàtica que li permeta realitzar el control i 
seguiment de l’evolució dels expedients de contractació. La informació facilitada 
respecte als contractes adjudicats en l’exercici de 2008 ha sigut elaborada de forma 
manual a partir dels expedients de contractació.  

De la revisió realitzada de l’execució del pressupost de despeses i a partir de l'’anàlisi de 
les obligacions reconegudes pel creditor, s’ha identificat una despesa de 52.528 euros 
pel concepte “obres de pavimentació d’un camí de servei del terme municipal amb 
motiu de les obres del traçat del tren d’alta velocitat”. Per a aquesta despesa, no s’ha 
seguit cap dels procediments d’adjudicació legalment exigits, i es va optar per 
l’adjudicació directa per considerar que les especials característiques de les obres 
principals fien inviable la tramitació d’un expedient. 

L’Entitat no disposa de perfil del contractant propi ni es troba adherit a la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, per tant incompleix l’obligació imposada per l’article 42 
de la LCSP. 

6.3 Mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis, i si la formalització del corresponent expedient administratiu és adequada, hem 
revisat l’únic contracte adjudicat en l’exercici de 2008 que no té caràcter de contracte 
menor. L’objecte del contracte és l’execució de les obres de renovació de la xarxa 
d’aigua potable (VI fase) que correspon a l’immobilitzat (capítol 6 del pressupost de 
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despeses, “Inversions reals”). Aquest contracte s’ha tramitat pel procediment negociat 
per la concurrència d’una urgència imperiosa. L’import d’adjudicació puja a 138.531 
euros, i hi és d’aplicació la LCSP 30/2007. 

El treball realitzat bàsicament ha consistit a comprovar si la tramitació del contracte 
s’adequa a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com si els 
documents justificatius i la comptabilitat de la despesa s’hi adeqüen. 

Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració, així com en la justificació i motivació de les declaracions d’urgència o 
emergència, ja que comporten una tramitació especial, segons el que estableix la LCSP. 

6.4 Revisió dels contractes seleccionats 

Preparació i actuacions administratives prèvies 

1. La proposta d’adquisició i informe raonat del servei promotor de la contractació 
no conté els criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte 
(article 93.4 de la LCSP), entre altres la qualitat, el preu i la fórmula utilitzable 
per a revisar les retribucions lligades a l’ús de l’obra o la prestació del servei. A 
més, aquest informe, datat el 20 de maig de 2008, no estava signat en el moment 
de revisar l’expedient. 

2. En l’expedient consta una providència de l’Alcaldia per la qual es resol iniciar la 
tramitació de l’expedient de contractació amb data 21 de maig de 2008, però 
aquest document no està signat. No obstant això, la competència per a iniciar 
l’expedient ha de recaure en l’òrgan de contractació que és el Ple, ja que es 
tracta d’un contracte d’obres l’import del qual supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. L’Entitat ens indica que aquest expedient es va iniciar 
en 1996, i el Ple va acordar executar l’obra en sis fases. 

3. La declaració d’urgència es basa en la necessitat d’executar un conveni amb la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, signat el 5 de maig 
de 2008 i vigent fins al 31 de desembre de 2008, el qual financia la realització de 
les obres. No obstant això, l’article 154.e de la LCSP al qual es refereix la dita 
declaració per a l’adjudicació pel procediment negociat, requereix que la 
“imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles i no imputables a 
l’’òrgan de contractació, demane una execució ràpida del contracte que no es 
puga aconseguir per l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 
96”. En l’expedient no està suficientment justificada aquesta urgència. En 
qualsevol cas, en ser un contracte inferior a un milió d’euros, l’òrgan de 
contractació podia haver optat per un procediment negociat per raó de l’import. 
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Selecció 

4. La relació de les proposicions rebudes, en la qual es fa constar l’existència de 
tres ofertes, no està degudament signada. Les dites proposicions signades pels 
licitadors estan incloses en la mateix expedient del contracte. 

5. En els plecs de clàusules administratives particulars s’indica que s’exigirà als 
licitadors la constitució de garantia provisional (2%), però en l’expedient no 
consta que s’hi haja exigit. 

6. Els plecs de clàusules administratives del contracte aprovats per l’òrgan de 
contractació, no s’adeqüen al contingut de l’article 160 de la LCSP, ja que s’han 
de determinar concretament quins són els aspectes econòmics i tècnics que 
hagen de ser objecte de negociació. En els dits plecs, figura la clàusula 4ª 
(Objecte de negociació) que recull textualment el següent: “Seran objecte de 
negociació amb les empreses consultades, els aspectes següents: econòmics i 
tècnics. El procediment per a la negociació dels dits aspectes s’articularà de la 
següent manera: en un única fase”. 

7. La valoració de les distintes ofertes del contracte ha sigut realitzada per la mesa 
de contractació, constituïda per l’alcalde, el secretari-interventor i un tècnic 
municipal. En l’expedient consta una acta de data 7 de juliol de 2008, sense 
signar, en la qual s’indica que s’obrin els sobres amb la documentació 
administrativa dels licitadors i es valoren les ofertes, i s’acorda proposar 
l’adjudicació a aquella que s’ha estimat que ha realitzat l’oferta més avantatjosa. 
Aparentment sols s’ha utilitzat un criteri d’adjudicació, que és el del preu més 
baix, però els criteris de l’òrgan de contractació que han de servir de base per a 
l’adjudicació, ni els van determinar ni els van detallar en els plecs de clàusules 
administratives particulars, ni tampoc no figuren en l’expedient les negociacions 
efectuades amb els licitadors. Per aquests motius, l’elecció de l’òrgan de 
contractació per a adjudicar el contracte, no està suficientment justificada, si bé 
l’adjudicació s’ha fet a l’oferta econòmicament més baixa. 

Adjudicació i formalització 

8. En l’expedient no queda degudament acreditat que l’adjudicació provisional haja 
sigut acordada per l’òrgan competent, ja que figuren documents sense signar que 
fan referència a una resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2008. Tal com 
hem comentat en el punt 2, l’òrgan de contractació competent és el Ple i no 
l’alcalde. 

9. L’adjudicació provisional no ha sigut objecte de notificació ni de publicació en 
un diari oficial o en el perfil del contractant. L’Entitat ens indica que va ser 
exposat en el tauler d’edictes. 



 
 
 
Informe de fiscalització del Compte General, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i 
contractació administrativa de l’Ajuntament de l’Ènova, exercici de 2008 

 

- 25 - 

10. No queda suficientment acreditat en quin moment s’ha realitzat l’adjudicació 
definitiva, ja que el secretari-interventor certifica que l’acord va ser adoptat pel 
Ple el dia 24 de setembre de 2008, i excedia el termini màxim d’un mes des de 
l’adjudicació provisional que estableix l’article 135.4 de la LCSP. No obstant 
això, en el document administratiu en què es formalitza el contracte, de data 21 
de juliol de 2008, s’indica que l’adjudicació definitiva es va realitzar el 14 de 
juliol de 2008. Segons les manifestacions del secretari-interventor, en la reunió 
plenària de 24 de setembre de 2008 es va donar compte de l’adjudicació 
definitiva que havia adoptat el president de la Corporació. 

11. Tot i superar el llindar de 100.000 euros establit per l’article 138 de la LCSP, no 
s’ha publicat l’adjudicació definitiva del contracte en el perfil del contractant ni 
en el diari oficial corresponent. 

12. L’Entitat ha incomplit l’obligació que imposa la LCSP als òrgans de 
contractació de totes les administracions públiques i d’altres entitats incloses en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, que han de comunicar al Registre de Contractes del 
Sector Públic per a la seua inscripció, les dades bàsiques dels contractes 
adjudicats, així com, si escau, les seues modificacions, pròrrogues, variacions de 
terminis o de preu, el seu import final i extinció. 

Execució, compliment i extinció 

13. En l’expedient del contracte no consten els documents següents específics que la 
legislació exigeix en relació amb l’execució i extinció dels contractes d’obres: el 
pla de seguretat i salut, l’informe del director d’obres sobre l’estat de les obres i 
la liquidació del contracte. 

Documentació comptable i la seua justificació 

14. Els documents justificatius de la despesa no contenen elements essencials d’un 
adequat control intern, com ara: el número i la data del registre d’entrada, i la 
signatura i la data del responsable de l’Entitat que evidencie la seua revisió i 
conformitat. 

15. No queda constatació d’haver sigut fiscalitzat l’acte d’autorització, disposició i 
reconeixement de la despesa. 

16. Segons consta en l’expedient, l’Administració no havia abonat el preu dins dels 
seixanta dies següents a la data de lliurament de la factura del contracte, sense 
que s’hi hagen satisfet interessos de demora. 
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7. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions que hem realitzat en els apartats anteriors, n’efectuem les 
següents: 

1. És convenient que en l’acta que recull l’aprovació del Compte per part del Ple de 
l’Ajuntament se’n faça una referència a les magnituds més significatives a fi que 
quede constatació del que el Ple ha aprovat exactament. 

2. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té de conèixer de forma 
regular la seua situació economicofinancera, cal determinar un termini en què se 
li proporcione la informació sobre l’execució dels pressuposts i de la tresoreria 
de l’entitat, per tal de donar compliment al que disposa l’article 207 del 
TRLRHL. Així mateix, també cal desenvolupar el que disposa la ICAL, pel que 
fa a concretar la informació que s’ha d’administrar al Ple de l’ajuntament. 

3. Les bases d’execució del pressupost haurien d’incloure els criteris per a 
determinar els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o 
impossible recaptació. 

4. L’Ajuntament ha d’esforçar-se per a actualitzar adequadament l’inventari dels 
seus béns. 

5. A l’empara de la disposició addicional 2ª de la LCSP, l’Ajuntament té l’opció de 
concertar convenis de col·laboració en virtut dels quals encomane la gestió del 
procediment de contractació a la Diputació Provincial, quan existisca limitació 
de recursos tècnics i humans en matèria de contractació. 

6. El control intern de l’Entitat local s’ha de potenciar, en concret pel que fa a la 
fiabilitat de la comptabilitat, i caldrà adoptar les mesures necessàries per a 
corregir els errors detectats. Igualment, la comptabilitat municipal s’ha de portar 
al dia a fi de proporcionar la informació necessària per a la presa de decisions i 
garantir la protecció dels actius. 

7. D’acord amb la regla 87 de la ICAL, qualsevol acte o fet que puga donar lloc a 
anotacions en el SICAL-Normal, ha d’estar degudament acreditat amb el 
justificant corresponent que manifeste la seua realització. També s’ha de dur un 
bon sistema d’arxiu que permeta identificar cada un d’aqueixos justificants amb 
la seua corresponent anotació en el SICAL-Normal. 
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització, el citat 
esborrany es va trametre als gestors de l’ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini 
concedit, en formulés, si calia, 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 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 2010 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 28 de desembre de 2010, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 28 de desembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

  

 

Rafael Vicente Queralt 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 
 
 
 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS DE 2007 I 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCICI 2007

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.011POBLACIÓ(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

% %

1.869.144
2.603.663

0
-734.519

0
0

0
0
0

702.015
0

2.571.159

1.593.285
1.537.489

0
-153.776
209.572

0
136.050

0

2.571.159

73%
101%

0%
-29%

0%
0%
0%
0%
0%

27%
0%

100%

62%
60%

0%
-6%
8%
0%
5%
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

643.528
344.361

0
0
0

286.642
12.525

00%

43%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

97%
52%

0%
0%
0%

2%

                                         ESTALVI 209.572                 DESESTALVI    --

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

VALOR

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

211
291

122%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

-540%

38%

14%
131%

   II. Deutors 506.150 20%

  III. Inversions financeres temporals 575 0%
  IV. Tresoreria 195.290 8%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 841.824 33%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 311.732 12%
    III. Creditors 530.092 21%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 136.050 5%

   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

23.108
23.108

0
0
0
0
0
0
0

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

382

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

379.169
379.169

0
129.146

0
0

108.671
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%
0%

43%

43%
0%

15%
0%

12%
    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

19.159
0

1.316
0
0

366.816
177.558

0
189.258

0
1.077

0

2%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%
0%
0%

42%
20%

0%
22%

0%

0%

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

0
0

1.077
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

136.050
0

0

0

136.050 D'altres deutes a curt termini 311.732

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

250.000
-773

0

62.505

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): Sense 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)

170.300
15.000

130.110
170.000

100
0

50.749
0
0

536.259

170.300
15.000

223.853
170.000

100
684.575
114.229
143.907

0

1.521.965

0 0
0

72
0
0

   --
125
   --
   --

0
93.743

0
0

684.575
63.480

143.907
0

985.706 184

294.342
9.318

185.497
177.558

19.159
684.575
189.258

0
0

1.559.705

166.472
6.393

182.631
175.616
19.159

684.575
137.258

0
0

1.372.103

19
1

12
11

1
44
12

0
0

100

173
62
83

104
9.159

100
166

0
   --

102

57
69
98
99

100
100
73
   --
   --

88

127.870
2.925
2.865
1.942

0
0

52.000
0
0

187.602

270.300
128.111

8.515
24.278
95.065

0
0

9.990

536.259

344.361
209.771

12.525
23.108

808.044
0
0

124.155

1.521.965

74.061
81.660

4.010
-1.170

712.979
0
0

114.165

985.706

27
64
47
-5

750
   --
   --

1.143

184

344.361
286.642

12.525
23.108

1.014.448
0
0

167.428

1.848.512

339.206
234.414
12.525
22.178

855.353
0
0

167.428

1.631.103

19
16

1
1

55
0
0
9

100

100
137
100
100
126
   --
   --

135

121

99
82

100
96
84
   --
   --

100

88

5.155
52.228

0
931

159.095
0
0
0

217.409

0 0 0 -288.807 -259.000 -29.807

409.236

657.755

0

657.755

226.816

372.832

00 55 182.420

0 0 57 283.846

1.559.705
1.848.512

-288.807

0
0

-288.807

862.294
4.374.508
5.041.512

195.290

370.154
187.602
182.420

1.604

0

1.472

708.971

217.409

283.846
342.815

135.098

195.305

0

-143.513

-143.513

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

0

1.077

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.011POBLACIÓ(01-01-07):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

 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

121%
88%

1.828
1.003

55%

102%
88%

100%
100

-286

 6. Període mitjà de pagament 59

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 205%
13. Realització pags. pressups. tancats 57%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 55%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

28%
80%

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

1.543
26%
178

-19%
484

13%
102%

23%
49%
57%

1230%
-75%

-121.378

31%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 0,00

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.011POBLACIÓ(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 115,42
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 46,77
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 37,17

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 212,36

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 63,53
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 7,71
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 117,77
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 1,64
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 %

235,96
45,99

4,24

9,22

61,29
8,93
4,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00

20062007 %

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

130.  Impost sobre activitats econòmiques 3,924,96
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 289,11322,97

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 82,2992,69

3. Seguretat, protecció i promoció social 56,4642,95

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 970,771006,67

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 67,08172,12

6.   Regulació econòmica de caràter general 13,2312,74

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

9.   Transferències a administracions públiques 0,340,27

0    Deute públic 118,08177,99

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

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

 --
 --

 --

 --
 --

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

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
--

 --

 --

1.   Serveis de caràcter general 283.615326.522 15%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 80.72893.712 16%

3. Seguretat, protecció i promoció social 55.38943.424 -22%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 952.3301.017.742 7%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 65.808174.010 164%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 12.97612.879 99%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 332270 -19%

0    Deute públic 115.835179.953 55%

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:. . . . . . . . . (1)
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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 30/11/2006
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 31/12/2008
3.    Data d'elaboració del compte 31/12/2008
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 31/12/2008
5.    Data d'inici de l'exposició 31/12/2008
6.    Data de presentació del compte general al Ple 31/12/2008
7.   Data d'aprovació del compte general 31/12/2008

1.567.0131.848.512 18%

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

 --
 --

 --

 --
 --

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

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

--
 --
 --
--

 --

--

 --

12%

13%

-24%

4%

157%

-4%

 --

-21%

51%

 --

104%
-2%

-89%

-96%

-4%
16%

-96%
 --
--
--

 --
--

 --
--

 --
 --
 --

-98%
--

27%
 --
 --
 --
 --

--
 --
--

 --

 --

--
 --

(1) La diferència correspon als comptes 574.0 i  575.0



EXERCICI 2008

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.018POBLACIÓ(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

% %

2.303.416
3.037.935

0
-734.519

0
0

0
0
0

1.478.224
0

3.781.639

2.493.272
1.537.489

0
55.796

899.987
0

136.050
0

3.781.639

61%
80%

0%
-19%

0%
0%
0%
0%
0%

39%
0%

100%

66%
41%

0%
1%

24%
0%
4%
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

742.413
365.440

0
0
0

359.242
17.730

00%

47%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

96%
47%

0%
0%
0%

2%

                                         ESTALVI 899.988                 DESESTALVI    --

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

VALOR

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

304
403

150%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

-540%

34%

59%
217%

   II. Deutors 1.390.924 37%

  III. Inversions financeres temporals 750 0%
  IV. Tresoreria 86.550 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.152.317 30%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 304.163 8%
    III. Creditors 848.154 22%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 136.050 4%

   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

24.990
24.990

0
2.242

0
0
0
0

2.242

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

379

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

332.296
332.296

0
43.466

0
0

41.794
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%
0%

20%

20%
0%
3%
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

82
0

1.589
0
0

1.293.871
237.854

0
1.056.017

0
0
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%
0%
0%

77%
14%

0%
63%

0%

0%

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

0
0
0

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

136.050
0

0

0

136.050 D'altres deutes a curt termini 304.163

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

250.000
-8.570

0

62.733

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): Sense 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)

177.000
17.000

137.000
177.000

1.000
0

212.000
0
0

721.000

177.000
17.000

137.000
203.228

1.000
0

959.576
0
0

1.494.804

0 0
0
0

15
0

   --
353
   --
   --

0
0

26.228
0
0

747.576
0
0

773.804 107

183.127
49.458

143.095
237.854

82
0

1.056.017
0
0

1.669.633

169.190
16.793

126.272
221.254

82
0

64.498
0
0

598.091

11
3
9

14
0
0

63
0
0

100

103
291
104
117

8
   --

110
   --
   --

112

92
34
88
93

100
   --

6
   --
   --

36

13.936
32.664
16.823
16.599

0
0

991.519
0
0

1.071.542

284.000
136.000

10.000
25.000

255.000
0
0

11.000

721.000

371.112
369.115

17.730
26.926

655.647
0
0

54.273

1.494.804

87.112
233.115

7.730
1.926

400.647
0
0

43.273

773.804

31
171

77
8

157
   --
   --

393

107

365.440
359.242

17.730
24.990

434.272
0
0

7.797

1.209.472

357.421
253.970

17.730
23.495

137.161
0
0

7.797

797.574

30
30

1
2

36
0
0
1

100

98
97

100
93
66
   --
   --
14

81

98
71

100
94
32
   --
   --

100

66

8.019
105.272

0
1.495

297.111
0
0
0

411.897

0 0 0 460.161 -199.484 659.645

370.023

501.254

2.242

501.254

62.972

77.062

00 17 304.808

0 0 15 424.192

1.669.633
1.209.472

460.161

0
0

460.161

195.290
1.625.705
1.734.445

86.550

1.376.945
1.071.542

304.808
1.798

0

1.203
1.148.565

411.897

424.192
326.001

13.525

86.550

495.824

-180.894

314.930

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

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.018POBLACIÓ(01-01-08):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

 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

81%
66%

1.188
427
36%

112%
36%

100%
62

452

 6. Període mitjà de pagament 185

12. Contribució pressupost romanent tresoreria -258%
13. Realització pags. pressups. tancats 15%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 17%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

8%
127%

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

1.640
4%
25

31%
369

6%
147%

25%
22%
51%

4318%
-1436%

467.958

23%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
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.018POBLACIÓ(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 235,96
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 45,99
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 4,24

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 9,22

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 61,29
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 8,93
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 4,44
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 0,03
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

2008 %

126,32
44,39

6,90

48,58

65,43
9,08

22,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00

20072008 %

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

130.  Impost sobre activitats econòmiques 4,962,28
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 322,97300,14

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 92,6989,24

3. Seguretat, protecció i promoció social 42,9565,81

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 1006,67535,64

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 172,12158,93

6.   Regulació econòmica de caràter general 12,7413,24

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

9.   Transferències a administracions públiques 0,270,00

0    Deute públic 177,9925,08

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

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

 --
 --

 --

 --
 --

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

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
--

 --

 --

1.   Serveis de caràcter general 326.522305.539 -6%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 93.71290.851 -3%

3. Seguretat, protecció i promoció social 43.42466.999 54%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 1.017.742545.282 -46%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 174.010161.794 -7%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 12.87913.479 5%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 2700 -100%

0    Deute públic 179.95325.527 -86%

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:. . . . . . . . . Sense 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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 29/11/2007
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 04/03/2009
3.    Data d'elaboració del compte 22/03/2009
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 24/03/2009
5.    Data d'inici de l'exposició 31/03/2009
6.    Data de presentació del compte general al Ple 25/06/2009
7.   Data d'aprovació del compte general 25/06/2009

1.848.5121.209.472 -35%

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

 --
 --

 --

 --
 --

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

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

--
 --
 --
--

 --

--

 --

-7%

-4%

53%

-47%

-8%

4%

 --

-100%

-86%

 --

-46%
-3%
63%

427%

7%
2%

416%
--
--
--
--
--
--
--
--
--

 --
1912%

--

-54%
--
--
--
 --

--
--
--

--

 --

--
--

8.   Data d'enviament del compte general (*) 21/04/2010
9.   Data registre (*) 23/04/2010

(*) 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 2007 I 2008 



 
Núm. 

incidència Descripció incidència 

Any en 
què es va  
produir 

Justificació de 
l’Ajuntament 

Comentaris Sindicatura 

15 
La liquidació del pressupost no es va aprovar en 
el termini legalment establit. 

2007 
 En l’exercici 2008 l’Alcaldia va aprovar la 

liquidació el 4 de març de 2009. 

16 
El Compte General no es va elaborar en el 
termini legalment establit. 

2007 
  

17 
L’informe de la Comissió Especial de Comptes 
no es va emetre en el termini legalment establit. 

2007 
  

18 
L’inici d’exposició pública del Compte General 
es va realitzar amb posterioritat al termini 
legalment establit. 

2007 
  

19 
La presentació al Ple del Compte General es va 
realitzar amb posterioritat al termini legalment 
establit. 

2007 
  

20 

El Compte General es va aprovar amb 
posterioritat al termini legalment establit. 

2007 

 El Compte General de 2008 va ser aprovat pel Ple 
el 25 de juny de 2009 amb posterioritat al termini 
legal. La Plataforma no ha identificat aquesta 
incidència perquè es va informar en els fitxers 
tramesos que l’aprovació s’havia realitzat el 31 de 
desembre de 2008. 

9 

L’epígraf A) III. “Immobilitzacions materials” de 
l’actiu del balanç apareix amb signe negatiu. 

(Errors detectats: (-734.519,25) < 0). 2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

El compte que presenta saldo creditor és el 2200, 
“Terrenys i béns naturals” a causa principalment de 
l’alienació de parcel·les de terrenys no urbans. Es 
va comptabilitzar erròniament la baixa en aquest 
compte en lloc de fer-ho en el compte 2000 
destinat a inversions destinades per a l’ús general. 
Aquesta incidència s’ha esmenat en l’exercici de 
2009. 

10 

L’epígraf A) III.1. “Immobilitzacions materials. 
Terrenys” de l’actiu del balanç apareix amb signe 
negatiu. (Errors detectats: (-734.519,25) < 0). 2007 i 

2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

Vegeu el comentari de la incidència 9. 

63 

L’epígraf D) II.2, “D’altres deutes a curt termini. 
D’altres deutes” del passiu del balanç apareix 
amb signe negatiu. (Errors detectats: (-8.569,74) 
< 0). 

2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

En l’exercici de 2009 s’ha regularitzat aquesta 
incidència. S’ha realitzat el traspàs del saldo deutor 
del compte 5210, “Deutes a curt termini”, al 
compte 1700, “Deutes a llarg termini amb entitats 
de crèdit”. 

71 

L’epígraf D) III.5 “Creditors. D’altres creditors” 
del passiu del balanç apareix amb signe negatiu. 
(Errors detectats: (-1.203,42) < 0). 

2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

Vegeu la incidència 295. 

178 

L’import de les despeses compromeses de la 
“Liquidació del pressupost de despeses” és 
superior als crèdits definitius. (Errors detectats: 
1.848.511,74 <= 1.521.964,54). 

2007 

Açò passa perquè s’han 
excedit les bosses de 
vinculació. 

En la liquidació del pressupost de 2008 les 
despeses compromeses són inferiors als crèdits 
definitius. 

192 

L’excés o el defecte de previsions de la 
“Liquidació del pressupost d’ingressos” no 
coincideix  amb els drets reconeguts nets una 
vegada deduïdes les previsions definitives. 
(Errors detectats: (-174.828,67) no és igual a 
(1.669.632,79 – 1.494.804,12). 

2007 i 
2008 

L’excés o defecte de 
previsió, previsió menys 
drets reconeguts. 

S’ha verificat en informació complementària que la 
incidència es deu al sentit del signe negatiu de la 
columna “Excés o defecte de previsions”. 

 



 
Núm. 

incidència Descripció incidència 

Any en 
què es va  
produir 

Justificació de 
l’Ajuntament 

Comentaris Sindicatura 

193 

L’import dels drets reconeguts nets de la 
“Liquidació del pressupost d’ingressos” no 
coincideix amb la suma del deure del compte 
(430), “Deutors per drets reconeguts. Pressuposts 
d’ingressos corrent” del balanç de comprovació, 
deduïda la suma de l’haver dels comptes (433), 
“Drets anul·lats del pressupost corrent” i (438), 
“Drets cancel·lats del pressupost corrent” del 
balanç de comprovació. 

(Errors detectats: 1.559.705,43 = 1.563.450,42 – 
506.118,13). 

2007 

Error del programa 
comptable en l’apunt de 
PGCP per regularització a 
31 de desembre. Els drets 
de la liquidació són 
correctes.  

S’ha verificat que la liquidació del pressupost de 
2008 és coherent amb la informació continguda en 
el balanç de comprovació. 

195 

L’import dels drets anul·lats de la “Liquidació del 
pressupost d’ingressos” no coincideix amb la 
suma de l’haver del compte (433), “Drets 
anul·lats del pressupost corrent” del balanç de 
comprovació. 

(Errors detectats: 3.744,89 = 506.118,13). 

2007 

Error en regularitzar els 
DA en el tancament de 
l’exercici 2006, en PGCP. 
Les dades del pressupost 
són correctes. 

S’ha verificat que la liquidació del pressupost de 
2008 és coherent amb la informació continguda en 
el balanç de comprovació. 

213 

El saldo inicial total de les “Inversions destinades 
a l’ús general” de la Memòria no coincideix  amb 
el saldo de l’exercici anterior de l’epígraf A) 
I.”Inversions destinades a l’ús general”, de l’actiu 
del balanç. 

(Errors detectats: 2.603.663,37 no és igual a 0) 

2008 

Error causat pel canvi del 
programa informàtic, per 
tant no hi ha comparança 
amb l’exercici anterior. 

El saldo de l’epígraf “Inversions destinades l’ús 
general” a 31 de desembre de 2007, segons el 
balanç en format PDF inclòs en la tramesa del 
Compte General de 2007, puja a 2.603.663,37 
euros. 

225 

La suma del saldo inicial, les entrades o dotacions 
i els augments per transferències o traspàs d’un 
altre compte dels següents comptes relacionats en 
las “Immobilitzacions materials” de la Memòria, 
no coincideix amb la suma del deure del balanç 
de comprovació. 

(Errors detectats: Núm. compte=2200   
(-734.519,25) + 0 + 0 ) no és igual a 0). 

2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

Vegeu el comentari de la incidència 9. 

226 

La suma de les eixides, baixes o reduccions i les 
disminucions per transferències o traspàs d’un 
altre compte dels següents comptes relacionats en 
les “Immobilitzacions materials” de la Memòria, 
no coincideix amb la suma de l’haver del balanç 
de comprovació. 

(Errors detectats: Núm. compte=2200 (0 + 0) no 
és igual a 734.519,25). 

2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

Vegeu el comentari de la incidència 9. 

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: 195.289,99 no és igual a 0). 

2008 

Error causat pel canvi del 
programa informàtic, per 
tant no hi ha comparança 
amb l’exercici anterior. 

El saldo del epígraf “Tresoreria” a 31 de desembre 
de 2007, segons el balanç en format PDF inclòs en 
la tramesa del Compte General de 2007, puja a 
195.289,99 euros. 

249 

El saldo final total dels comptes següents 
relacionat en “Tresoreria” de la Memòria no 
coincideix amb el seu saldo del balanç de 
comprovació. 

(Errors detectats: Núm. compte 5790: -14,60= 0). 

2007 

Los saldos coincideixen. La 
Plataforma no té en compte 
els saldos amb signe 
negatiu en el balanç de 
comprovació. 

Hem verificat que la informació de la Memòria en 
2008 és coherent amb el balanç de comprovació. 

250 

El saldo inicial més els cobraments dels següents 
comptes relacionat en “Tresoreria” de la 
Memòria no coincideix amb la seua suma del 
deure del balanç de comprovació. 

(Errors detectats: Núm. compte=5790 (-14,60 + 
450.124,64) no es igual a 450.124,64). 

2007 i 
2008 

Error causat pels 
moviments interns que 
genera el programa en el 
compte 5790. 

Es deu a l’existència d’un saldo creditor (vegeu la 
incidència 249) que prové d’exercicis anteriors, 
regularitzat en 2008. Aquest saldo és el motiu pel 
qual la igualtat descrita en la incidència no pot 
acomplir-se. La quantia de la diferència no és 
significativa. 

 



 
Núm. 

incidència Descripció incidència 

Any en 
què es va  
produir 

Justificació de 
l’Ajuntament 

Comentaris Sindicatura 

251 

Els pagaments dels comptes següents relacionats 
en "Tresoreria'" de la Memòria no coincideixen 
amb la suma de l’haver del balanç de 
comprovació. 

Errors detectats: Núm. compte=5790 450.110,04 
no és igual a 450.124,64). 

2007 i 
2008 

Error causat pels 
moviments interns que 
genera el programa en el 
compte 5790. 

Es deu a l’existència d’un saldo creditor (vegeu la 
incidència 249) que prové d’exercicis anteriors, 
regularitzat en 2008. Aquest saldo és el motiu pel 
qual la igualtat descrita en la incidència no pot 
acomplir-se. La quantia de la diferència no és 
significativa. 

253 

El saldo final total dels '"Fons propis'" de la 
Memòria no coincideix amb el saldo de l’exercici 
actual de l’epígraf A) “Fons propis” del passiu 
del balanç. 

(Errors detectats: 581.704,93 no és igual a 
2.493.272,63). 

2008 

Error causat pel canvi del 
programa informàtic, per 
tant no hi ha comparança 
amb l’exercici anterior. 

La composició dels “Fons propis” segons la 
informació continguda en la Memòria és la 
següent: patrimoni net (1.537.488,78 euros, que 
coincideix amb el balanç de situació), resultats 
d’exercicis anteriors (-55.796,40 euros) i un 
resultat de l’exercici de (-899.987,45 euros). 
Tanmateix, figuren amb signe equivocat perquè els 
imports correctes són els que apareixen en el 
balanç de situació (55.796,40 euros i 899.987,45 
euros). 

254 

El saldo inicial total dels 'Fons propis" de la 
Memòria no coincideix con el saldo de l’exercici 
actual de l’epígraf A) “Fons propis” del passiu 
del balanç. 

(Errors detectats: 1.900.836,62 no és igual a 0). 
2008 

Error causat pel canvi del 
programa informàtic, per 
tant no hi ha comparança 
amb l’exercici anterior. 

El saldo de l’epígraf “Fons propis” a 31 de 
desembre de 2007, segons el balanç en format PDF 
inclòs en la tramesa del Compte General de 2007, 
puja a 1.593.285,18 euros. La diferència amb 
l’import contingut en la Memòria és perquè en 
aquesta els resultats d’exercicis anteriors figuren 
com 153.775,72 euros, però l’import correcte són -
153.775,72 euros.  

261 

El total pendent a 31 de desembre de l’"Estat del 
deute. Capitals. Deutes en moneda nacional" de 
la Memòria no coincideix amb la suma dels 
epígrafs del passiu del balanç ( C.I.1-2; C) II.1-2; 
D) I.1-2; D) II.1-2), tret dels comptes (176), 
“Interessos a llarg termini de deutes amb entitats 
de crèdit” i (526), “Interessos a curt termini de 
deutes amb entitats de crèdit” del balanç de 
comprovació. 

(Errors detectats: 310.317,03 no és igual a (0 + 
0+ 136.049,61 + 0 + 0 + 0 + 250.000,00 + -
8.569,74 - 0- 0) 

2008 

Imports pendents de 
regularitzar en l’exercici 
posterior, els imports 
correctes són els introduïts 
en la Memòria. 

Amb caràcter anual, el secretari-interventor emet 
un informe sobre els préstecs a curt, mitjà i llarg 
termini concertats per l’Ajuntament amb les 
entitats financeres. L’informe de l’exercici 2008 
indica que l’endeutament a 31 de desembre del dit 
any, estava compost per tres contractes de préstecs 
i que pujava a 310.317,03 euros, quantitat 
reflectida en la Memòria i que no inclou l’operació 
de Tresoreria de 250.000 euros comptabilitzada en 
el compte 5220. La informació que reflecteix el 
balanç de 2008 no respon a l’endeutament real. No 
obstant això, en l’exercici de 2009 se n’han 
realitzat les regularitzacions oportunes. L’informe 
d’endeutament indica que el deute a 31 de 
desembre de 2009 puja a 552.997,24 euros, i la 
suma dels saldos comptables dels comptes 1700, 
“Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit” 
(549.022,24 euros) i 1730, ”Proveïdors 
d’immobilitzat a llarg termini” (3.975,00 euros) és 
un import idèntic. 

295 

L’import dels cobraments pendents d’aplicació a 
31 de desembre de la “Informació de les 
operacions no pressupostàries de tresoreria. 
Partides pendents d’aplicació. Cobraments” de la 
Memòria, no coincideix amb la suma del saldo 
del compte (554), “Cobraments pendents 
d’aplicació”, i (559), “D’altres partides pendents 
d’aplicació”, del balanç de comprovació. 

(Errors detectats: (-1.203,42 ) no és igual a (0 + 
90,00 ). 

2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

Segons el balanç de comprovació, el compte 5540 
presenta un saldo deutor de 1.293,42 euros i el 
compte 5590 un saldo creditor de -90,00 euros, i, 
per tant, el net és de 1.203,42 euros. Por la 
naturalesa d’aquestes operacions, el saldo hauria de 
ser creditor. 

Si bé el saldo a 31 de desembre de 2009 del 
compte 5540 és creditor, de la revisió dels 
moviments comptabilitzats durant aquest període 
no es pot verificar si s’ha regularitzat correctament 
la incidència. 

326 

El total de les devolucions pagades en l’exercici 
de les “Devolucions d’ingressos” de la Memòria 
no coincideix amb la suma de l’haver del compte 
(433.9) “Drets anul·lats per devolució d’ingressos 
del balanç de comprovació. 

(Errors detectats: 258,63 = 502.631,87) 

2007 

Error en regularitzar els DI 
en el tancament de 
l’exercici 2006, en PGCP. 
Les dades del pressupost 
són correctes. 

Incidència no recurrent en l’exercici 2008 



Núm. 
incidència Descripció incidència 

Any en 
què es va  
produir 

Justificació de 
l’Ajuntament 

Comentaris Sindicatura 

342 

L’import del total variació: obligacions de la 
“Variació de resultats pressupostaris d’exercicis 
anteriors” de la Memòria, no coincideix  amb la 
suma de les modificacions al saldo inicial i 
anul·lacions i prescripcions de les “Obligacions 
de pressuposts tancats” de la Memòria. 

(Errors detectats: -1.077,11 = 0 + 1.077,11). 

2007 

Dades correctes, error en el 
concepte de signe. 

Aquesta incidència no es produeix en l’exercici 
2008. 

357 

L’import dels cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva del “Romanent de 
tresoreria”de la Memòria, no coincideix amb la 
suma dels compte (554), “Cobraments pendents 
d’aplicació”, i (559), “D’altres partides pendents 
d’aplicació”, del balanç de comprovació. 

(Errors detectats; (-1.203,42) no és igual a (0 + 
90,00). 

2007 i 
2008 

L’error es deu al fet que el 
signe és contrari a la seua 
naturalesa. Pendent de 
regularitzar en exercicis 
posteriors. 

Vegeu la incidència 295. 

360 

L’import de les obligacions pendents de 
pagament d’operacions no pressupostàries 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: 326.000,97 no és igual a (0 + 
0+ 8,34 + 0 + 6.785,00 + 0+ 8.806,00 + 462,32 + 
-0 + 0+ 0+ 250.000,00 + 0 + 62.505,25 + 
227,55). 

2008 

L’error es deu al fet que el 
compte 414 té el signe 
contrari a la seua naturalesa 
i la plataforma no ho té en 
compte en la igualtat. 

La diferència (2.793,49 euros) correspon als saldos 
deutors dels comptes 4140 i 4759, que són 
2.691,82 i 101,67 euros respectivament, que no són 
tinguts en compte per la comprovació automàtica 
de la Plataforma. Per la seua naturalesa, aquests 
comptes haurien de tenir un saldo creditor.  

Si bé el saldo a 31 de desembre de 2009 del 
compte 4140 és creditor, de la revisió dels 
moviments comptabilitzats durant aquest període 
no es pot verificar que s’hi haja regularitzat 
correctament la incidència. El compte 4759 
presenta un import idèntic que a 31 de desembre de 
2008 (101,67 euros). 

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 
finançament acumulades positives de les 
“Despeses amb finançament afectat. Desviacions 
de finançament” de la Memòria. 

(Errors detectats: 495.823.89 no és igual a 0). 

2008 

No s’inclouen les 
desviacions acumulades en 
la Memòria perquè aqueix 
saldo no prové de projectes 
de despesa d’aquest 
exercici, sinó de la venda 
de terrenys d’exercicis 
anteriors. 

La Memòria no ofereix la informació que obliga el 
Pla General de Comptabilitat adaptat a 
l’Administració local, ja que cal incloure un apartat 
amb la informació individualitzada de les diverses 
despeses amb el finançament afectat comprensiu, 
entre altres, de les desviacions de finançament per 
agents, i indicar per a cada un dels conceptes 
pressupostaris els ingressos pressupostaris prevists 
i els realitzats en exercicis anteriors. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE GENERAL, RESULTAT 
PRESSUPOSTARI, ROMANENT DE TRESORERIA I CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2008, DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ÈNOVA 

Aquesta anàlisi comprén l’estudi de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de 
l’Ènova. 

Les al·legacions, rebudes el 14 de desembre de 2010, s’han analitzat seguint l’ordre en 
què estan formulades i n’hem d’informar del següent: 

Al·legació 1ª: 

Apartat 2.1.b) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Per duplicitat, s’anul·larà la quantitat de 122.084 euros dels drets 
pendents de cobrament per a regularitzar el compte pressupostari. 

Comentaris: L’al·legació confirma el text de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 2ª: 

Apartat 2.1, últims paràgrafs de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Per a concertar l’operació de crèdit, l’Ajuntament va realitzar un 
pla de sanejament. 

Comentaris: L’al·legació no contradiu el text de l’Informe en el qual únicament es 
descriuen aquests fets. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 3ª: 

I - Apartat 2.2.a) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: El Compte General es va presentar a la Sindicatura de Comptes 
fora del termini, aspecte que s’esmenarà en pròxims exercicis. 

Comentaris: L’al·legació confirma el text de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

II - Apartat 2.2.c) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Si es produeix la situació de desequilibri financer, s’elaborarà un 
pla economicofinancer. 

Comentaris: L’al·legació confirma el text de l’Informe. 



Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

III - Paràgraf 6é. de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: La contractació de l’obra per import de 52.528 euros es va 
realitzar sense procediment perquè és conjunta amb l’empresa del nou traçat de l’AVE. 

Comentaris: Les obres de l’AVE són contractades per un ens d’una altra administració 
(ADIF o el Ministeri de Foment), i no consta que existisca un conveni o una altra figura 
jurídica entre l’Ajuntament de l’Ènova i el dit ens. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

IV - Paràgraf 7é. de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament ha realitzat els tràmits per a adherir-se a la 
Plataforma de la Generalitat Valenciana. 

Comentaris: No n’han aportat cap documentació. Hem realitzat una consulta en la web 
www.contratacion.gva.es i no figura l’Ajuntament de l’Ènova com a entitat 
adjudicadora. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

V - Paràgraf 8é. de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Els aspectes econòmics i tècnics del contracte analitzat van ser 
analitzats per l’arquitecte municipal. 

Comentaris: No n’han aportat cap documentació. És en els plecs on han de figurar els 
aspectes econòmics i tècnics determinats com a objecte de negociació 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

VI - Paràgraf 9é. de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: L’expedient del projecte que és únic i amb una duració de 10 
anys, va ser iniciat pel Ple, si bé cada una de les fases ha sigut encetada per l’alcalde. 

Comentaris: No han aportat cap documentació al respecte. Amb independència que fos 
aprovat el projecte pel Ple de l’Entitat –aspecte que no ha pogut ser verificat–, l’òrgan 
de contractació del contracte analitzat és el Ple, en funció del seu import, segons es 
desprén de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

VII - Paràgraf 10é. de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: S’ha realitzat la publicitat en el tauler d’anuncis. 

Comentaris: La publicitat en el tauler d’anuncis no substitueix en cap cas la publicitat 
en els diaris oficials i en el perfil del contractant. 



Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

VIII - Paràgraf 11é. de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Els documents se signen en finalitzar l’expedient per raó de la 
manca de recursos. 

Comentaris: La limitació de recursos no justifica l’absència de signatures que serveixen 
per a donar validesa als actes realitzats. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 4ª: 

Apartat 4.2, segon paràgraf de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: En l’acte d’aprovar el Compte General de 2008, el Ple tenia a la 
seua disposició l’expedient complet amb tots els detalls de comptabilitat. 

Comentaris: No n’aporta cap documentació addicional per a modificar l’observació del 
text de l’Informe, en el qual es recomana que en l’acta que reculla l’acord d’aprovació 
conste una referència a les magnituds més significatives del Compte General per a 
donar més seguretat jurídica a la seua aprovació. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 5ª: 

Apartat 4.3.1, segon paràgraf de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Als efectes de l’informe d’Intervenció sobre estabilitat 
pressupostària, els càlculs comptables segons els criteris de comptabilitat nacional 
figuren en l’expedient. No obstant això, la Secretaria-Intervenció esmenarà aquesta 
puntualització. 

Comentaris: L’al·legació confirma l’absència dels càlculs comptables segons els criteris 
de comptabilitat nacional que presentava l’informe sobre estabilitat pressupostària. No 
n’aporta cap documentació addicional per a modificar l’observació del text de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 6ª: 

Apartat 4.3.2, paràgraf 7 i següents de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Les incidències financeres dels comptes generals de 2007 i 2008 
s’han regularitzat o bé es regularitzaran en pròximes liquidacions. 

Comentaris: No s’aporta cap documentació addicional sobre les incidències detectades 
–per exemple què les va motivar– que permeta matisar el que hem comentat en 
l’Informe. 



Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 7ª: 

Apartat 4.3.2, paràgraf 13é. de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Se sol·licitarà a la Diputació col·laboració per a actualitzar 
l’inventari municipal. 

Comentaris: L’al·legació confirma  la situació descrita en l’Informe i no se n’ha aporta 
cap document, tan sols una declaració d’intencions. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 8ª: 

Apartat 4.4.1 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: El Ple disposa de tota la informació addicional necessària que es 
troba a la seua disposició en el moment d’aprovar el pressupost, la liquidació i els 
distints expedients de modificació del pressupost. 

Comentaris: El text de l’al·legació confirma que el Ple no ha fixat el termini ni la 
periodicitat en què ha de subministrar la informació sobre l’execució, les modificacions 
pressupostàries i la situació de tresoreria. De la revisió de les actes del Ple, no hem 
constatat que es facilite informació periòdica sobre els anteriors aspectes, amb 
independència que aproven la liquidació i el Compte General. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 9ª: 

Apartat 4.4.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: S’assenyala que a la liquidació del pressupost s’adjunten els 
advertiments formulats per la Intervenció perquè el Ple puga examinar-los. 

Comentaris: No s’aporta cap documentació que permeta verificar aquest extrem. A més 
a més, el compte 413 no ha tingut cap moviment durant l’exercici. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 10ª: 

Apartat 5.1, paràgraf 6é. de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Els drets reconeguts recollits en el concepte 755, “Transferències 
de capital”, per un import de 210.242 euros, corresponen a la quantitat del projecte 
inicial que va ser objecte de retalls posteriorment. En el subconcepte 76100 es recullen 
distintes transferències de capital de la Diputació i s’indica que corresponen a 
subvencions per plans provincials d’obres i serveis (45.145 euros), subvencions de 
PLINTUR (78.946 euros) i per obres de camins rurals (25.000 euros). 



Comentaris: No s’ha facilitat cap documentació que permeta concloure que el 
reconeixement dels drets s’ha realitzat en el moment en què l’òrgan concedidor ha 
reconegut l’obligació de pagament. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 11ª: 

I - Apartat 5.2, paràgraf 4t. de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: El saldo de 79 euros va ser regularitzat en l’exercici de 2009 i 
que el saldo de 15.530 euros va ser també regularitzat. 

Comentaris: El text de l’al·legació reafirma el que descriu l’Informe respecte al saldo de 
79 euros. Quant al saldo de 15.530 euros no s’ha aportat cap conciliació ni 
documentació suficient que permeta aclarir l’origen d’aquest saldo. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

II - Apartat 5.2, paràgraf 6é. de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Es va produir una duplicitat en el reconeixement de drets en 
l’exercici de 2007 per un import de 122.084 euros. Es regularà. 

Comentaris: L’al·legació confirma el text de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

III - Apartat 5.2, paràgraf 10é. de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: En relació amb el pendent de cobrament per part de l’ICIO i les 
taxes de llicència municipal, s’ha acordat una operació financera. 

Comentaris: L’al·legació no aporta cap aclariment addicional sobre la compensació dels 
drets pendents de cobrament amb uns deutes assumits per l’Ajuntament per als quals ha 
formalitzat una operació d’endeutament per a pagar-los, fet que continua sense explicar, 
ja que una compensació no requereix una concertació d’una operació de crèdit per 
l’import total d’aquesta. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 12ª: 

Apartat 6.2 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: Aquesta al·legació repeteix el que hem indicat en l’al·legació 3ª-
III. 

Comentaris: Vegeu els comentaris realitzats en l’al·legació 3ª-III. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

 



Al·legació 13ª: 

Apartat 6.4 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: La urgència en la tramitació està justificada pels terminis 
imposats per la Conselleria. Els documents que falten es troben en poder de l’arquitecte 
municipal. La causa de la demora en el pagament és que la Conselleria no ha abonat la 
subvenció. 

Comentaris: No han aportat cap documentació acreditativa que permeta justificar que 
l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 96 de la Llei 30/2007, fos 
insuficient per a aplicar l’article 154.e, que és el de regular el procediment negociat 
sense publicitat per raó d’urgència. No ens han facilitat cap dels documents que en 
l’Informe s’indicava que faltaven en l’expedient. La Llei 30/2007, no considera la 
demora en el finançament com a causa justificativa del retard en el pagament a 
proveïdors.  

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 14ª: 

Apartat 7 recomanacions de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament pren nota detallada de les recomanacions 
efectuades per aplicar-les. 

Comentaris: El text de l’al·legació confirma que les recomanacions són pertinents i 
manifesta que l’Ajuntament les adoptarà. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 
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