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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat 
financera del sector públic valencià, en el qual s’integren, d’acord amb el que disposa 
l’article 2.1.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de la 
Sindicatura de Comptes, les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat 
Valenciana, així com els organismes autònoms, empreses públiques i totes aquelles 
entitats que depenen de les entitats locals valencianes, o s’hi troben majoritàriament 
participades. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la sessió celebrada el 22 de desembre de 
2005, va aprovar el Programa Anual d’Actuació corresponent a l’any 2006, en el qual 
es va acordar realitzar un informe de fiscalització sobre determinades àrees de gestió 
d’un total de nou ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

D’acord amb el que indica el Programa Anual d’Actuació de la institució, els 
ajuntaments que han sigut fiscalitzats, són els següents: Bigastre, Dolores i Agost, a la 
província d’Alacant. Geldo i Torreblanca, a la de Castelló i Castielfabib, Rocafort, 
Simat de la Valldigna i Macastre, a la de València. 

Una vegada analitzats els comptes retuts pels ajuntaments referits, l’objectiu de la 
present fiscalització parcial, s’ha centrat en la revisió del procediment de tramitació del 
Compte General de l’exercici de 2004 i l’anàlisi formal dels documents que l’integren, 
així com en la fiscalització de determinades àrees significatives de la gestió municipal. 

Aquest informe té per objecte determinar si els comptes de l’exercici de 2004 dels citats 
ajuntaments, s’han presentat d’acord amb el que disposa la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals i d’altres normes d’aplicació, així com 
verificar el compliment dels principis comptables i de la legalitat vigent en la gestió 
d’aquelles àrees significatives que han sigut fiscalitzades. 

No hem realitzat una fiscalització integral de l’activitat economicofinancera de les 
entitats locals, per la qual cosa no expressem un judici sobre la imatge fidel del Compte 
General de les entitats, considerades en conjunt. No obstant això, en compliment del 
que preveuen els articles 11 i 14.6 de la Llei reguladora de la Sindicatura de Comptes, 
la fiscalització s’ha efectuat de manera que permet que l’Informe oferisca les dades 
necessàries per obtenir un judici suficient sobre la qualitat i regularitat de la gestió 
economicofinancera de les entitats locals que han sigut objecte de fiscalització. 

En aquest sentit, en aquest informe de fiscalització recollim les mesures que hauran 
d’adoptar les entitats fiscalitzades a fi de millorar la gestió economicofinancera en 
aquelles àrees que han sigut fiscalitzades, i al mateix temps hi ressenyarem, si escau, les 
infraccions i irregularitats que es posen de manifest al llarg de la fiscalització. 
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1.2 Abast de la revisió financera 

La fiscalització l’hem realitzada analitzant les dades recollides en la comptabilitat 
pressupostària. La comptabilitat patrimonial solament l’hem analitzada en aquells 
aspectes significatius no considerats en la pressupostària. 

D’acord amb l’objectiu de la fiscalització, el treball s’ha realitzat de conformitat amb 
els "Principis i normes d’auditoria del sector públic", elaborats per la Comissió de 
Coordinació dels OCEX, i amb les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes. 

En aquest sentit, no hem realitzat una revisió detallada de totes les transaccions, sinó 
que hem efectuat les proves selectives, revisions de procediments, de registres i d’altres 
tècniques habituals d’auditoria que han sigut considerades necessàries en cada 
circumstància, en funció dels objectius perseguits i de la importància relativa de les 
possibles anomalies, observacions o ajusts posats de manifest. 

L’enfocament s’ha basat fonamentalment en proves substantives, de manera especial en 
revisions analítiques i proves detallades de saldos i transaccions. No obstant això, hem 
revisat en els curs del treball els procediments administratius, comptables i de control 
intern. Les deficiències del control intern que hi hem observat han sigut analitzades, i 
aquelles que hem considerat més rellevants les hem incloses en les recomanacions 
formulades per a cada un dels nou ajuntaments. 

En els nou ajuntaments hem revisat el procediment de tramitació del Compte General, i 
al mateix temps hem analitzat els aspectes bàsics dels principals apartats de la 
informació pressupostària i economicofinancera que ofereix aquest document. En 
aquells casos que la rendició del Compte General de l’exercici de 2004 o anteriors s’ha 
efectuat amb un retard significatiu, n’hem avaluat les causes i les conseqüències de 
l’incompliment d’aquesta obligació. 

També hem analitzat en totes les nou entitats l’àrea d’endeutament financer, tant a llarg 
com a curt termini a fi de determinar el seu nivell, comprovar l'adequada comptabilitat 
de les despeses i ingressos per operacions de crèdit, examinar tots els expedients de 
formalització de les operacions de crèdit durant l’exercici de 2004 i, si era el cas, 
comprovar el compliment de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

En l’apartat referit a l’àrea d’endeutament de cada un dels ajuntaments fiscalitzats, es 
conté el valor de determinats indicadors referits a l’endeutament: cost de l’endeutament 
a llarg termini, estalvi net, índex de volum de capital viu i la càrrega financera global 
per habitant. 

L’estalvi net és la diferència entre els drets liquidats pels capítols I a V, ambdós 
inclusivament, de l’estat d’ingressos i de les obligacions reconegudes dels capítols I, II i 
IV de l’estat de despeses, minorada en l’import de l’anualitat teòrica d’amortització 
dels préstecs en vigor projectats, concertats i avalats. 
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Quan l’estalvi net és negatiu, no poden concertar noves operacions de crèdit a llarg 
termini tret que el ple de l’entitat aprove un pla de sanejament financer que ha 
d’adjuntar, juntament amb la sol·licitud d’autorització, als òrgans competents del 
Ministeri d’Economia i Hisenda. 

L’índex de volum de capital viu és el percentatge que representa el capital viu de les 
operacions de crèdit en vigor i projectades a curt i llarg termini, sobre els drets liquidats 
pels capítols I a V de l’estat d’ingressos. Quan aquest índex és superior al 110%, les 
noves operacions de crèdit a llarg termini necessiten l’autorització dels òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

Pel que fa a la càrrega financera global per habitant, es tracta del quocient entre les 
obligacions reconegudes netes dels capítols III i IX del pressupost de despeses, sobre el 
nombre d’habitants. 

L’àrea de personal s’ha fiscalitzat en els ajuntaments d’Agost, Bigastre, Dolores, 
Rocafort i Torreblanca, en els quals les despeses de personal tenen una major 
rellevància dins de la liquidació de l’estat de despeses. La fiscalització d’aquesta àrea 
s’ha efectuat mitjançant l’anàlisi de les relacions dels llocs de treball, els processos de 
selecció de personal durant l’exercici, les retribucions satisfetes al personal i, en 
especial, els increments produïts durant l’exercici de 2004. En la dita fiscalització hem 
procurat comprovar si els ajuntaments s’han ajustat a la normativa vigent. 

L’àrea de contractació ha sigut objecte de fiscalització en els set ajuntaments que tenen 
una població superior a 1.000 habitants, en concret en els d'Agost, Bigastre, Dolores, 
Macastre, Rocafort, Simat de la Valldigna i Torreblanca, per mitjà d’una mostra 
significativa dels expedients de contractació formalitzats o vigents en l’exercici de 
2004.  

Hem examinat si els procediments de contractació s’han ajustat a la LCAP i d’altra 
normativa aplicable, així com l'adequada comptabilitat d’aquestes despeses i la revisió 
d’aquelles despeses en què s’hauria d’haver formalitzat el preceptiu procediment de 
contractació i no s’ha realitzat. 

En el desenvolupament dels treballs de fiscalització hem comptat amb la col·laboració 
del personal de les entitats locals, excepte en el cas de l’Ajuntament de Bigastre, on no 
ens ha sigut possible revisar tota la documentació necessària, ja que malgrat haver-la 
sol·licitada en diverses ocasions, l’alcalde no ens l’ha facilitada. Aquesta circumstància 
ha comportat la impossibilitat d’aplicar determinats procediments i normes d’auditoria, 
tal com expressem en l’apartat 3.1 d’aquest Informe. 

1.3 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

En la fiscalització realitzada no hem comprovat el compliment per part dels nou 
ajuntaments de la totalitat de les normes vigents en matèria de règim local. Aquesta 
revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del compliment dels 
aspectes rellevants establits en les normes jurídiques que detallem tot seguit: 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 9 - 

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

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 

- Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, text refós 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

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

- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern 
Local. 

- Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 
2004. 

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

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

- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual es regula el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració local. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa en matèria de 
pressuposts, el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i 
els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció de 
funcionaris de l’Administració local. 

- Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integra en el Règim General de 
la Seguretat Social al Règim Especial de la Seguretat Social dels funcionaris de 
l’Administració Local.  

- Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
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- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.438/2001, de 21 de desembre, pel qual es regula la Central 
d’Informació de Riscs de les Entitats Locals. 

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per la qual 
s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració local. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per la qual 
s’aprova la Instrucció de Comptabilitat del tractament especial simplificat per a 
les entitat locals d’àmbit territorial amb població inferior a 5.000 habitants. 

- Resolució de 2 de gener de 2004, de la Secretaria d’Estat de Pressuposts i 
Despeses per la qual es dicten les instruccions en relació amb les nòmines dels 
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, i s’actualitzen per 
a l’any 2004 les quanties de les retribucions del personal a què es refereixen els 
corresponents articles de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per al dit 
exercici. 
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2. FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AGOST 

2.1 Informació general 

El municipi d’Agost es troba situat a la província d’Alacant i té una superfície de 66,6 
quilòmetres quadrats. La seua població, que és de 4.601 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2005, manté un lent creixement en els últims cinc anys. 

El pressupost de l’exercici de 2004 i dels quatre exercicis anteriors presenta unes 
previsions definitives superiors a 3 milions d’euros segons les previsions inicials que 
figuren en l’estat de liquidació dels pressuposts d’ingressos. Per tant, segons indica 
l’article 2 del Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió dels llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, la Secretaria té el caràcter de classe segona. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, per la qual cosa les 
funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del seu lloc. Cal indicar 
que durant l’exercici fiscalitzat, el citat lloc va estar cobert pel funcionari amb 
habilitació de caràcter nacional que l’exercia mentre s’han realitzat els treballs de 
fiscalització. 

Com hem indicat en l’apartat 1.2 d’aquest Informe, l’abast de la fiscalització de la 
gestió economicofinancera de l’Ajuntament es limita a determinades àrees 
significatives; Hi hem revisat el procediment de tramitació del Compte General i el seu 
contingut, així com les àrees d’endeutament personal i contractació administrativa. 

2.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2 d’aquest 
informe, no s’ha posat de manifest cap circumstància que afecte de forma significativa 
l’adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables aplicables. 

Cal indicar també, que com a resultat de la revisió efectuada i amb l’abast descrit en 
l’apartat 1.2, s’han posat de manifest, durant el període objecte de fiscalització, els 
incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual se sotmet l’Ajuntament que 
indiquem tot seguit: 

- L'inventari de béns i drets de l'Ajuntament no està valorat, cosa que incompleix 
el que es disposa en l’article 86 del TRRL i en les disposicions complementàries 
del Reglament de Béns de les Entitats Locals; tal com es recull en l’apartat 2.3 
de l'Informe. 

- L’Entitat no ha constituït el registre de personal -les dades del qual determinen 
la nòmina-, incomplint així el que disposa l’article 90.3 de la LBRL. (Vegeu el 
que expressem en l’apartat 2.5 d’aquest Informe). 
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- En els plecs de clàusules administratives dels expedients de contractació 
desenvolupats per l’Ajuntament, no es manté un adequat equilibri entre la 
potestat discrecional de l'Ajuntament i la salvaguarda dels principis contractuals 
(ja que el preu és una dada irrellevant per a l’adjudicació i alhora s'hi tenen en 
compte uns altres criteris que determinen un ampli marge de discrecionalitat); 
de manera que s'impedeix així una resolució objectiva dels procediments, tal 
com detallem en l’apartat 2.7 de l'Informe. 

En els diferents apartats d’aquest Informe referits a la fiscalització de l’Ajuntament 
d’Agost expressem, a més, una sèrie de consideracions, observacions i recomanacions 
que, sense afectar de forma significativa l’adequació dels comptes fiscalitzats als 
principis comptables aplicables, o sense tenir la qualificació d’incompliments rellevants 
de les normes jurídiques que disciplinen l’actuació de l’Ajuntament, han de ser tingudes 
en compte i posades en pràctica per part dels òrgans responsables de la dita entitat 
local. 

2.3 Tramitació del Compte General 

L’Ajuntament ha complit amb els tràmits establits en la LRHL per a la rendició del 
Compte General per part de l’alcalde, la formació per part de la Intervenció, la 
informació de la Comissió Especial de Comptes i la publicitat en el tràmit d’exposició 
pública per a al·legacions. 

No obstant això, malgrat que el Compte General es va formar i retre dins del termini 
legal establit, el dictamen de la Comissió Especial de Comptes no es va produir fins al 
dia 24 d’octubre de 2005 i no va ser aprovat pel Ple de l’Entitat fins al dia 26 de gener 
de 2006, fora del termini legalment establit a l’efecte, que acabava el dia 1 d’octubre. 

Per a presentar-lo a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, per a 
complir l’article 9.1 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de la Generalitat Valenciana, 
l’Ajuntament va utilitzar la possibilitat de reduir el contingut de la documentació 
mitjançant la seua tramesa telemàtica, la qual es va produir el dia 10 de novembre de 
2005, quan el termini havia finalitzat el dia 31 d’octubre. 

Com podem concloure de les dades anteriors, en el moment de la presentació del 
Compte General en aquesta Sindicatura de Comptes no s’havia realitzat el tràmit 
d’exposició pública, ni aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet existent a les dependències de l’Ajuntament, s’ha posat de manifest que 
s’ajusta al que disposa en la normativa d’aplicació. 

Cal indicar, però, que l'"Estat dels compromisos de despesa adquirits a càrrec 
d’exercicis futurs" no es trobava formalitzat, incomplint el que disposa la regla 230 de 
la "Instrucció de comptabilitat del tractament especial simplificat per a les entitats 
locals d’àmbit territorial amb una població inferior a 5.000 habitants", aprovada per 
Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990. 
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La liquidació del pressupost integrant del Compte General, va ser aprovada en el 
termini legalment establit, encara que no tenim constatació que fos tramesa a la 
comunitat autònoma, en compliment del que disposa l’article 193.5 de la LRHL. 

L’Ajuntament acompleix en termes generals a l’hora de portar els llibres de 
comptabilitat principal que estableix la regla 43 de la "Instrucció de comptabilitat del 
tractament especial simplificat per a les entitats locals d’àmbit territorial amb una 
població inferior a 5.000 habitants". 

No hi consta, però, el fet de portar el llibre de comptabilitat principal denominat 
"Inventari i balanços", en el quan ha de figurar l’inventari de béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, degudament valorats, tal com indica la regla 51 de la 
citada Instrucció, ja que l’aplicació informàtica no ho considera. 

Amb independència de l’anterior, cal destacar que l’inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament no es troba valorat, i s’incompleix així el que disposa l’article 86 de 
TRRL. 

Hem comprovat que malgrat que a l’Entitat existeix un lloc de treball denominat 
"Tècnic superior d’hisenda", grup A, la comptabilitat de l’execució del pressupost 
d’ingressos, del pressupost de despeses; els ingressos i els pagaments, el control de 
recaptació en voluntària i el registre de factures, és efectuat per la persona que ocupa el 
lloc de treball classificat com a grup C, "Administratiu/tresorer". 

2.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l’estat de liquidació dels pressuposts d’ingressos i 
despeses de l’exercici de 2004, en euros, són les següents: 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % Exec. Recap. % Recap.

Imposts directes 875.500 -- 875.500 910.717 104% 840.056 92%

Imposts indirectes 70.000 49.000 119.000 148.963 125% 146.320 98%

Taxes i d’altres ingressos 1.413.692 73.000 1.486.692 592.759 40% 538.803 91%

Transferències corrents 797.740 17.581 815.321 841.350 103% 734.716 87%

Ingressos patrimonials 2.520 26.570 29.090 38.468 132% 38.468 100%

Alien. inversions reals 90.585 70.474 161.059 -- -- -- -- 

Transferències de capital 1.828.875 -- 1.828.875 318.841 17% -- -- 

Actius financers 24.000 55.522 79.522 5.372 7% 3.649 68%

Passius financers 3.357.160 -- 3.357.160 -- -- -- -- 

Total 8.460.072 292.147 8.752.219 2.856.470 33% 2.302.012 81%
 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modif. Definitiu Obligs. % exec. Pags. liqs. % pag. 

Despeses de personal 1.241.350 44.000 1.285.350 1.195.253 93% 1.178.753 99% 

Compra béns i serveis 943.930 72.300 1.016.230 880.797 87% 841.796 96% 

Interessos 55.800 -- 55.800 49.151 88% 49.151 100% 

Transferències corrents 70.285 8.896 79.181 59.435 75% 57.225 96% 

Inversions reals 5.703.554 273.463 5.977.017 330.577 6% 276.408 84% 

Transferències de capital 131.153 (106.512) 24.641 2.870 12% 2.870 100% 

Actius financers 24.000 -- 24.000 5.372 22% 5.372 100% 

Passius financers 290.000 -- 290.000 284.834 98% 284.834 100% 

Total 8.460.072 292.147 8.752.219 2.808.289 32% 2.696.409 96% 

Quadre 1 
 

L’anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet observar que el baix grau 
d’execució del pressupost de despeses es deu a la falta de realització de les inversions 
reals pressupostades, que representava el 67% del total dels crèdits inicials. 

També cal dir que en les previsions inicials del pressupost d’ingressos, en el capítol III, 
"Taxes i d’altres ingressos", s’hi van incloure dos conceptes per sengles xifres de 
360.607 i 417.855 euros, denominats "Aprofitament urbanístic" i "D’altres ingressos 
diversos", el grau d’execució dels quals ha sigut pràcticament nul. 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 15 - 

L’informe economicofinancer que integra el pressupost de l’exercici de 2004, en el 
capítol dedicat a les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos consignats, no 
esmenta cap d’aquests dos conceptes, tot i que representen el 55% del total de les 
previsions inicials del capítol on s’integren. 

La comparança de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, en euros, és la següent: 

 

Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 910.717 907.031 0,4% 

II.    Imposts indirectes 148.963 100.714 47,9% 

III.  Taxes i d´altres ingressos 592.759 485.846 22,0% 

IV.  Transferències corrents 841.350 973.261 (13,6%) 

V.    Ingressos patrimonials 38.468 2.364 1527,2% 

VI.  Alienació inversions reals -- 14.303 (100,0%) 

VII. Transferències de capital 318.841 216.353 47,4% 

VIII. Actius financers 5.372 14.227 (62,2%) 

Total 2.856.470 2.714.099 5,2% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.     Despeses de personal 1.195.253 1.081.944 10,5% 

II.    Compra béns i serveis 880.797 1.077.775 (18,3%) 

III.   Interessos 49.151 51.682 (4,9%) 

IV.   Transferències corrents 59.435 50.155 18,5% 

VI.   Inversions reals 330.577 349.461 (5,4%) 

VII.  Transferències de capital 2.870 5.707 (49,7%) 

VIII. Actius financers 5.372 14.227 (62,24%) 

IX.  Passius financers 284.834 44.429 541,1% 

Total 2.808.289 2.675.380 4,9% 

Quadre 2 
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El resultat pressupostari de l’exercici 2004, tal com recull el Compte General és el 
següent, expressat en euros: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 2.844.449 

Obligacions reconegudes netes 2.808.289 
 

Resultat pressupostari 36.160 
 

Desviacions positives de finançament 54.091 

Desviacions negatives de finançament 245.100 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria 55.522 
 

Resultat pressupostari ajustat 282.691 

Quadre 3 
 

El romanent de tresoreria de l’exercici 2004, expressat en euros, tal i com recull en el 
Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 612.747 

+ del pressupost corrent 542.437 

+ de pressuposts tancats 114.128 

+ d’operacions no pressupostàries 10 

- saldos de cobrament dubtós 43.828 

- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva -- 

2. Creditors pendents de pagament 620.776 

- del pressupost corrent 111.880 

- de pressuposts tancats 121.950 

- del pressupost d’ingressos -- 

- d’operacions no pressupostàries 386.946 

(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva -- 

3. Fons líquids de la tresoreria al final de l’exercici 267.423 

4. Romanent de tresoreria afectats a despeses amb finançament afectat -- 

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 259.394 

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 259.394 

Quadre 4 
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El contingut del Compte General corresponent a l’exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que mostrem en euros tot seguit: 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte Import Concepte Import 

Immobilitzat material 894.865 Patrimoni i reserves 2.186.133 

Immobilitzat immaterial -- Subvencions de capital 2.367.128 

Inver., infraestr. i béns ús general 5.493.523 Deutes a llarg termini 1.816.366 

Immobilitzat financer -- Deutes a curt termini 620.776 

Despeses per cancel·lar -- Partides pendents d’aplicació -- 

Deutors 656.575 Resultats 322.383 

Comptes financers  267.823   

Resultats pendents d’aplicació --   

Total 7.312.786 Total 7.312.786 

Quadre 5 
 

COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 1.208.675 Vendes 374.843 

Despeses financeres 49.151 Rendes de la propietat i de l’empresa 193.507 

Tributs 177 Tributs lligats a la produc. i a import. 853.033 

Treballs, subminis. i serveis exteriors 867.199 Imposts corrents s/renda i patrimoni 184.291 

Prestacions socials -- Subvencions d`'explotació -- 

Subvencions a l’explotació -- Transferències corrents 841.350 

Transferències correntes 59.436 Imposts sobre el capital 12.564 

Transferències de capital 2.870 D’altres ingressos 66.426 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deure 2.187.508 Suma de l’haver 2.526.014

Resultat corrent de l’exercici 338.506

Resultat extraordinari --

Resultat de la cartera de valors --

Modif. drets i oblig. de pressup. tancats (16.123)

(PÈRDUES/BENEFICIS) 322.383

Quadre 6 
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2.5 Fiscalització de l’àrea de personal 

Inicialment, en l’exercici de 2004 la plantilla de personal de l’Ajuntament estava 
formada per 44 llocs de treball, dels quals 20 eren llocs reservats a funcionaris, 21 a 
personal laboral fix i a 3 a personal laboral eventual. En aquest exercici s’incrementà la 
plantilla en 5 nous llocs de treball, 4 de naturalesa funcionarial i 1 de laboral. 

Hem observat que de la plantilla existent, un total de 6 llocs de treball es trobaven 
vacants i uns altres 13 coberts temporalment, els quals, sumats, en representen el 
43,2%. L’Ajuntament va formular la seua oferta pública d’ocupació en el mes de juny 
de 2004, incloent-hi 8 dels 19 llocs de treball que podien oferir.  

L’alcalde ocupa el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, 6 regidors ocupen els 
seus en règim de dedicació parcial i en el període estival s’hi produeixen nombroses 
contractacions laborals per atendre l’execució de determinats programes. 

El detall per articles de l’execució del capítol I, "Despeses de personal", del pressupost 
de l’exercici de 2004, és el següent, en euros: 

 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pags. 
líquids 

% 
execució 

% 
pag. 

Alts càrrecs 66.500 71.335 71.335 107,3% 100%

Personal funcionari 473.000 439.118 439.118 92,8% 100%

Personal laboral 403.000 384.533 384.533 95,4% 100%

Incentius al rendiment 52.000 35.336 35.336 68,0% 100%

Despeses socials a càrrec de l’ocupador 290.850 264.931 248.431 91,1% 93,8%

Total capítol 1.285.350 1.195.253 1.178.753 93,0% 98,6%

Quadre 7 
 

Les obligacions reconegudes s’han incrementat en 113.309 euros respecte de l’exercici 
anterior, cosa que equival a un creixement anual percentual del 10,5%. Les despeses de 
personal de l’Ajuntament representen el 42,6% del total de les despeses del pressupost 
liquidat. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera d’aquesta àrea, hem 
comprovat que les xifres de la liquidació del citat capítol de "Despeses de personal", 
així com les despeses de personal que figuren en el compte de resultats, s’adeqüen en 
els seus aspectes significatius als principis comptables d’aplicació i reflecteixen la 
imatge fidel del cost incorregut i de l’execució del pressupost pel dit concepte. 

No obstant això, hem observat que diverses nòmines i assegurances socials, per un 
import de 31.896 euros, han sigut registrats indegudament en el capítol VI de la 
liquidació del pressupost, concretament en el subconcepte denominat "Programa salari 
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jove" i en el compte "Terrenys i béns naturals de l’immobilitzat material" del balanç de 
situació. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió del compliment de la legalitat respecte a 
la gestió de personal de l’Ajuntament, hem de ressaltar les circumstàncies següents, que 
l’Entitat hauria de resoldre: 

- El "Catàleg i relació dels llocs de treball" aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 
19 de desembre de 1996, no es troba actualitzat i no conté el tipus i sistema de 
provisió de cada lloc, per la qual cosa el seu contingut no s’ajusta al que preveu 
la legislació bàsica sobre la funció pública, en concret al que disposa l’article 16 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Reforma de la Funció Pública. 

- No hi ha un registre de personal de l’Ajuntament en els termes indicats en 
l’article 90.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, les dades del qual determinen les nòmines. 

- Hem revisat una mostra significativa dels expedients de personal i hem 
comprovat que, en general, no contenen tota la informació relativa a la vida 
administrativa o laboral dels empleats ni a les dades personals i familiars dels 
treballadors. 

- El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de setembre de 2004, va 
aprovar un "Acord de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament"    
-que substituïa al que es trobava vigent, aprovat en l’any 1996-, l’articulat del 
qual conté determinats extrems que han sigut objecte de requeriment, 
d’anul·lació o rectificació per part de la Subdelegació del Govern a Alacant, de 
data 19 d’octubre de 2004, i per part de la Direcció General d’Administració 
Local, de data 8 de novembre de 2004. 

 Hem comprovat que en data 17 de novembre de 2004 es va iniciar el 
procediment de modificació de l’"Acord de condicions de treball dels 
funcionaris de l’Ajuntament", mitjançant la formalització d’un informe conjunt 
del secretari interventor i del tècnic lletrat municipal, en el qual estudien les 
anul·lacions o rectificacions que sol·liciten les dues instàncies administratives 
esmentades. 

 En qualsevol cas, cal destacar que durant l’exercici de 2004 va estar vigent un 
Acord anterior, publicat en el BOP de 27 d’agost de 1996, ja que el nou 
conveni, que es troba actualment pendent de resolució judicial, va ser publicat 
en el BOP de 18 de gener de 2005. 

2.6 Fiscalització de l’àrea d’endeutament 

L’endeutament de l’Ajuntament es troba instrumentat en quatre préstecs a llarg termini, 
per un import total d’1.813.453 euros; així com dos comptes de crèdit anuals per a 
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operacions de tresoreria, per un import  total de 240.405 euros, disposades en la seua 
totalitat. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera, hem observat que els imports 
que figuren en la liquidació dels capítols IX, "Passius financers" i III, "Despeses 
financeres", del pressupost de despeses, així com els "Deutes a llarg termini", que 
figuren en el passiu del balanç de situació i les "Despeses financeres", registrades en el 
compte de resultats, s’adeqüen, en els seus aspectes significatius, als principis 
comptables aplicables, i reflecteixen la imatge fidel de l’endeutament de l’Ajuntament i 
el seu cost. 

No obstant això, cal assenyalar les següents circumstàncies d’interés que hem detectat 
en la fiscalització d’aquesta àrea: 

- L’Entitat no ha registrat en el compte "Avalats", avals formalitzats en l’exercici 
de 2004 per la xifra de 6.000 euros, incomplint el que disposa en la instrucció 
comptable d’aplicació. 

- El 93% de l’endeutament a llarg termini i el 100% de l’endeutament a curt 
termini que té l’Ajuntament, en data 31 de desembre de 2004, tenen el seu 
origen en el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Entitat i la Generalitat 
per a la construcció i cofinançament de centres docents públics, de data 8 de 
juliol de 1998, el cost total dels quals, segons la seua segona modificació de 
data 22 de setembre de 2004, puja a 6.073.184 euros. 

 Durant l’exercici es van formalitzar dos comptes de crèdit a curt termini per fer 
front a les necessitats transitòries de finançament derivades de l’aplicació del 
conveni citat. 

Els índex més representatius de l’endeutament de l’Entitat, d’acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- En l’exercici de 2004, el cost registrat de l’endeutament a llarg termini ha pujat 
al 2,43%. 

- L’estalvi net durant l’exercici va ser positiu i l’índex de volum de capital viu va 
pujar al 81%. 

- En l’exercici de 2004, la càrrega financera global per habitant ha sigut de 74 
euros. 

2.7 Fiscalització de l’àrea de contractació 

La fiscalització de l’àrea de contractació s’ha realitzat revisant una mostra dels 
expedients de contractació tramitats i vigents en l’exercici de 2004, i els hem 
seleccionat d’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament i amb la declaració 
anual d’operacions amb terceres persones, on hem analitzat els creditors i proveïdors 
d’elevada quantia. 
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El detall de la mostra -tot indicant-hi un número de referència atorgat en el marc 
d’aquesta fiscalització, l’objecte del contracte i l’import d’adjudicació-, amb les xifres 
expressades en euros, és el següent: 

 
Núm. 
ref. Objecte 

Import 
adjudicació 

1/04 Concessió del servei de recollida de residus urbans 99.978 

2/04 Obres d’asfaltat del camí Carril del Negret 38.485 

3/04 Obres de construcció d’un centre escolar de l´ESO 2.787.671 

4/04 Redacció del Pla General d´Agost 79.840 

Quadre 8 
 

Hem analitzat les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades a l’inici 
de cada un dels expedients de contractació examinats i no s'hi ha posat de manifest cap 
circumstància que interesse ressaltar: 

Pel que fa als procediments de selecció dels adjudicataris desenvolupats en cada un dels 
expedients analitzats, així com als procediments de formalització dels contractes, es 
poden posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En els expedients 2/04 i 3/04 es tingueren en compte les millores no 
considerades en el projecte bàsic com un dels criteris d’adjudicació, i es 
valoraren en sengles percentatges del 70% i el 60%. 

- Entre els criteris de valoració aprovats en l’expedient 3/04 no figura el preu, i no 
existeix cap document que ho justifique. Caldria observar que en el concurs 
realitzat, el percentatge de baixa sobre el pressupost licitat va ser nul. 

- En els expedients 1/04, 2/04 i 4/04, s’ha comprovat que la ponderació del preu 
en els criteris de valoració no va superar el 10%. 

- En els criteris de valoració de les ofertes recollits en el plec de l’expedient 4/04, 
es valoren les millores presentades per cada licitador fins a un 30%, l’equip 
humà i material que presente el licitador per a l’execució del contracte, fins a un 
12%, i l'experiència i els premis rebuts pel licitador pels treballs realitzats en les 
matèries d’urbanisme i planejament, fins a un 40%. 

- En el concurs per a la concessió del servei tramitada en l’expedient 1/04, es 
valoren tant la solvència tècnica com l’econòmica, en sengles percentatges del 
10%. 

- Hem comprovat l’existència de determinada prestació de serveis de quantia 
individual superior a 12.020 euros, que es va tramitar com a un contracte menor, 
sense aplicar les normes sobre preparació, licitació i adjudicació que vénen 
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regulades en la LCAP per als contractes de consultoria i assistència i de serveis, 
de la dita quantia. 

Pel que fa als procediments d’execució dels contractes formalitzats en els expedients 
analitzats, interessa posar de manifest que l’expedient 4/04 s’ha executat i abonat en un 
percentatge del 35%, per un import de 27.944 euros, que correspon a la primera fase del 
contracte. No s’han executat les altres frases com a conseqüència que el Ple de l’Entitat 
no ha aprovat l’exposició pública del projecte del pla general d’ordenació urbana. 

Cal esmentar que la circumstància anterior, si tenim en compte que el contracte es va 
formalitzar en maig de 2002, podria donar lloc a la revocació del contracte, d'acord amb 
el que es preveu en l'article 214.b) de la LCAP; de manera que el contractista tindria 
dret al 10% del preu dels treballs pendents, tal i com es disposa en l'article 215.3 del 
citat text legal. 

En un altre ordre de coses, interessa destacar que, a pesar que l'import d'adjudicació del 
contracte formalitzat en l'expedient 3/04 supera el que es disposa en l'article 57 de la 
LCAP, hom no ha tramés al Tribunal de Comptes ni a la Sindicatura de Comptes la 
documentació corresponent al citat contracte i a la seua modificació; malgrat el que 
s'estipula en el citat precepte legal. 

2.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament d'Agost, i d'acord amb l'anàlisi 
recollida en els apartats anteriors, es formulen les recomanacions següents: 

L'Entitat ha de valorar la conveniència de sol·licitar a les instàncies competents de la 
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques la classificació del lloc de treball de 
Secretaria, en classe segona, amb la consegüent creació d'un lloc de treball denominat 
Intervenció, en la línia expressada en l'apartat 2.1 de l'Informe. 

En relació amb la informació i la tramitació del Compte General de l'Ajuntament, i 
d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 2.3 de l'Informe, es considera convenient 
formular les observacions següents: 

- L'Entitat ha d'actualitzar el seu inventari de béns, de forma que, integrat en la 
comptabilitat, permeta reflectir la imatge fidel de l'immobilitzat que figura en el 
balanç de situació, tant pel que fa al seu cost d'adquisició, com a les 
amortitzacions anuals (les quals hom no està fent). 

- En el Compte General que l'Ajuntament elabore en exercicis futurs, s'haurà 
d'incorporar el denominat "Estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec 
d'exercicis futurs", a l'objecte de complir amb la normativa comptable que hi és 
d'aplicació. 
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Quant a l'àrea de personal, i d'acord amb l'anàlisi que es recull en l'apartat 2.5 de 
l'Informe, interessa formular les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament ha de promoure una nova relació de llocs de treball, que siga un 
fidel reflex de la classificació de cada un dels llocs i de l'estructura 
administrativa de l'Entitat que s'ajuste a la legalitat vigent. 

- L'Entitat ha de constituir un registre de personal on s'incloga la informació que 
s'estableix en el Reglament del Registre Central de Personal i Normes de 
Coordinació amb les Restants Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1.405/1986, de 6 de juny. 

- L'Entitat ha d'adoptar les mesures necessàries per a reduir l'índex de 
temporalitat del personal de la plantilla, i incrementar els mitjans humans en 
l'àrea de gestió economicofinancera. 

- L'Ajuntament ha de regularitzar les despeses de personal indegudament 
registrades en el compte "Terrenys i béns naturals". També seria convenient que 
efectuara i documentara, si més no anualment, una conciliació entre els 
rendiments del treball declarats en els models presentats a l'Agència Tributària i 
les despeses de personal registrades en la comptabilitat, amb la finalitat de 
detectar errors com el que s'hi ha observat. 

Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions recollides en l'apartat 2.6 
de l'Informe, l'Entitat ha de garantir que els avals prestats a tercers siguen registrats tal i 
com es determina en la normativa comptable que hi és d'aplicació. 

En l'àrea de contractació administrativa, i a la vista de l'anàlisi realitzada en l'apartat 2.7 
de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

- Quan s'utilitze el concurs com a forma d'adjudicació, l'Entitat ha d'adoptar les 
mesures oportunes per a millorar el grau d'objectivitat dels criteris de valoració, 
incrementant la ponderació del criteri del preu, ja que es tracta del paràmetre 
que hauria de tenir major rellevància en les adjudicacions. 

- És convenient que l'Ajuntament incloga en el projecte bàsic de les obres que 
haja de licitar les millores que calga introduir-hi, de tal forma que això puga 
incloure's en el plec de clàusules administratives particulars com un criteri 
d'adjudicació objectiu. En qualsevol cas, és aconsellable detallar el barem o la 
ponderació dels diferents subconceptes en què puga dividir-se el dit criteri. 

- L'Entitat ha d'evitar que, entre els criteris d'adjudicació dels concursos, 
s'incloguen circumstàncies com la solvència econòmica i la solvència tècnica, ja 
que es tracta de requisits de la capacitat de l'empresa per a fer contractes. 

- L'experiència de l'empresari forma part de l'acreditació de la seua solvència 
tècnica i queda justificada amb el compliment del requisit de classificació exigit 
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per a poder concórrer; raó per la qual l'Ajuntament no l'ha d'utilitzar com a 
criteri d'adjudicació. 

- L'Entitat ha de garantir que es tramet al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura 
de Comptes tota la informació relativa als contractes formalitzats, en 
compliment de l'obligació establida en l'article 57 de la LCAP. 

 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 25 - 

3. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BIGASTRE 

3.1 Informació general 

El municipi de Bigastre és a la província d'Alacant i té una superfície de 4,1 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 5.962 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2005, ve mantenint un moderat creixement en els últims cinc 
anys. 

El municipi té un pressupost superior als 3 milions d'euros des de l'exercici de 2003, 
segons les previsions inicials que figuren en l'estat de liquidació dels pressuposts 
d'ingressos. En conseqüència i d'acord amb el que s'indica en l'article 2 del Reial Decret 
1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de 
l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la Secretaria té el caràcter de 
classe segona. 

Això no obstant, el lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, 
raó per la qual les funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut d'aquell 
lloc. Durant l'exercici fiscalitzat estigué cobert pel funcionari amb habilitació de 
caràcter nacional que l'ha ocupat durant els treballs de fiscalització. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal i com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. 
Hem revisat el procediment de tramitació del Compte General i el seu contingut, així 
com les àrees d'endeutament, personal i contractació administrativa. 

Durant els treballs de fiscalització, hem tramés a l'entitat tres escrits sol·licitant 
l'aportació de determinada documentació, l'últim dels quals, de data 11 d'octubre de 
2006, no ha sigut atés adequadament. Entre els documents no aportats, convé remarcar 
per la seua importància els següents: 

- Còpia del document comptable, amb la justificació corresponent, del moviment 
comptable d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació registrat en 
desembre de 2003 en el capítol VI, "Inversions reals", del pressupost de 
despeses, per 1.899.875 euros. 

- Còpia del document comptable, amb la justificació corresponent, de l'anul·lació 
del reconeixement de l'obligació practicada en l'exercici de 2004 en el capítol 
IV del pressupost de despeses, per un import de 448.800 euros. 

- Còpia dels justificants, així com de les transferències bancàries o dels xecs que 
justifiquen nombrosos documents comptables de pagament, corresponents al 
capítol VI, "Inversions reals", per un import total d'1.148.074 euros, i al capítol 
IX, "Passius financers", per 77.473 euros; tots dos del pressupost de despeses de 
l'exercici de 2004. 
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En l'apartat 3.2 de l'Informe s'indiquen les conseqüències que ha tingut el fet que 
l'Ajuntament no haja facilitat la documentació citada, i també en l'apartat 3.5 de 
l'Informe, relatiu a l'àrea de personal. En l'apartat 3.6, que es refereix a l'àrea 
d'endeutament, i en l'apartat 3.7, on s'analitza l'àrea de contractació administrativa, es 
concreten els documents que no ha aportat l'Entitat. 

Cal manifestar que, segons un certificat de data 1 de juny de 2006, signat pel tresorer i 
el secretari-interventor de l'entitat, amb el vistiplau de l'alcalde, en l'exercici de 2004 no 
es van formular advertiments de legalitat. 

3.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació: 

- El registre en la comptabilitat pressupostària i patrimonial de la contractació i de 
l'execució de l'obra del Centre Cultural de la Vila, l'import d'adjudicació de la 
qual s'eleva a 2.039.033 euros, no s'ha produït conformement als principis 
comptables aplicables; tal com analitzem en els apartats 3.4 i 3.7 de l'Informe. 

- Hem comprovat que no s'ha registrat en el compte de resultats ni en el balanç de 
situació la suma de 450.938 euros, corresponent a despeses de personal per 
nòmines i assegurances socials de l'any 2004; tal com hem indiquem en l'apartat 
3.5 de l'Informe. 

- Amb independència del deute anterior i segons que es desprén dels llibres de 
comptabilitat, en data 31 de desembre de 2004 l'Entitat manté un deute amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària i amb diversos treballadors per un import total de 
671.452 euros, conformement es detalla en l'apartat 3.5 de l'Informe. A causa de 
l'absència d'un detall sobre la naturalesa i l'origen dels deutes referits, no ha 
sigut possible comprovar que el dit import estiga adequadament fonamentat. 

 En aqueix sentit, en aplicació de la LRHL i de l'article 91 de la Llei 61/2003, de 
30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2004, l'Estat ha 
compensat durant l'exercici de 2004 deutes ferms contrets per l'Ajuntament amb 
la Seguretat Social, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la 
Mancomunitat de Canals del Taibilla, per uns imports totals anuals de 256.666 
euros, 79.895 euros i 94.830 euros respectivament; imports que equivalen al 
60% de la suma dels lliuraments a compte en la participació de tributs de l'Estat, 
segons que es detalla en l'apartat 3.5 de l'Informe. 

- L'import reflectit de l'endeutament a llarg termini derivat d'operacions de crèdit, 
que ha sigut registrat en el Compte General per 261.381 euros, ha de ser 
incrementat en la xifra d'1.208.269 euros; tal i com s'indica en l'apartat 3.6 de 
l'Informe. 
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- En l'exercici de 2004 s'han reconegut indegudament drets per import de 180.000 
euros en el capítol IX, "Passius financers", del pressupost d'ingressos. Aquesta 
circumstància ha fet que el resultat pressupostari es trobe sobrevalorat en la 
quantia citada; conformement s'indica en l'apartat 3.6 de l'Informe. 

Cal fer notar, encara, que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.2, s'han posat de manifest durant el període objecte de fiscalització els 
incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament que 
indiquem a continuació: 

- La presentació als òrgans de control extern del Compte General de l'exercici de 
2004 i dels quatre exercicis anteriors (tal i com es detalla en l'apartat 3.3 de 
l'Informe), s'ha fet amb molt de retard; cosa que incompleix el que es disposa en 
l'article 223 de la LRHL i en l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

- Les diverses circumstàncies recollides en els apartats 3.3 a 3.7 de l'Informe 
posen de manifest que el secretari-interventor no exerceix la responsabilitat de 
portar i desenvolupar la comptabilitat financera i de fer el seguiment de 
l'execució del pressupost d'acord amb les normes generals; cosa que incompleix 
el que s'estableix en l'article 204 de la LRHL i en l'article 6 del Reial Decret 
1.174/1987, de 18 de setembre, per mitjà del qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 Cal destacar que tampoc no existeix en l'Entitat un control financer en els 
termes prevists en l'article 220 de la LRHL, per tal com no s'hi revisa la 
informació financera que es recull en el Compte General; la qual cosa determina 
que aquest es presente de forma inadequada. 

- L'Ajuntament no compta amb la relació de llocs de treball, ni amb un registre de 
personal, cosa que incompleix el que es disposa en els apartats dos i tres de 
l'article 90 de la LBRL; tal i com s'indica en l'apartat 3.5 de l'Informe. 

- Les necessitats de tresoreria de l'Ajuntament no tenen caràcter transitori, sinó 
permanent, raó per la qual s'ha de concloure que les operacions concertades en 
l'exercici de 2004 incompleixen la finalitat legal establida en els articles 51 i 
199 de la LRHL. Aquesta circumstància s'analitza en l'apartat 3.6 de l'Informe. 

- En els procediments d'adjudicació dels expedients de contractació revisats, hi ha 
notoris incompliments dels articles de la LCAP que s'orienten a assegurar els 
principis de publicitat i concurrència pública, a l'objecte que l'Administració 
obtinga preus adequats; tal i com s'expressa en l'apartat 3.7 de l'Informe. 

3.3 Tramitació del Compte General 

Els comptes generals corresponents als exercicis de 1998 i de 2000 a 2003, foren 
presentats en la Sindicatura de Comptes en data 9 de març de 2006. Per tant, els dits 
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comptes anuals s'han presentat amb un elevat retard sobre el termini establit, que 
finalitza en el mes d'octubre de l'any següent al qual es refereixen. 

Cal manifestar que els tràmits referits al Compte General de l'exercici de 2004 
(formació per part de la Intervenció, dictamen informatiu de la Comissió Especial de 
Comptes, publicitat en el tràmit d'exposició per a al·legacions i rendició per part de 
l'alcalde), es van realitzar, així mateix, amb un notable retard respecte dels terminis 
establits en la LRHL. 

La rendició per part de l'alcalde, que calia haver fet abans del dia 15 de maig de 2005, 
no tingué lloc fins al dia 4 d'abril de 2006, i finalment fou aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament el dia 26 de juny de 2006; és a dir amb més de vuit mesos de retard sobre 
el termini màxim establit per la normativa. 

A més a més, en la tramitació s'han observat els fets següents: 

- Segons que consta en l'expedient, l'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2004 es va produir el dia 13 de juny de 2006. Aquesta data és 
posterior al tràmit d'exposició pública del Compte General que conté el dit estat. 

- El romanent de tresoreria total aprovat pel Ple i dictaminat per la Comissió 
Especial de Comptes, s'eleva a 242.015 euros, i el presentat en aquesta 
Sindicatura de Comptes, a 203.277 euros. 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet existent en les dependències de l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que, llevat 
dels fets que es refereixen a continuació, s'ajusten al que es disposa en la normativa 
aplicable. 

S'ha comprovat, en concret, que l'"Estat dels compromisos de despesa adquirits a càrrec 
d'exercicis futurs", l'"Estat del deute" i els annexos denominats "Estat dels 
compromisos d'ingrés a càrrec de pressuposts futurs" i "Estat de despeses amb 
finançament afectat", no han sigut confeccionats per l'Entitat. 

L'Ajuntament, en termes generals, porta els llibres de comptabilitat principal que 
estableix la regla 64 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. 

D'altra banda, els llibres de comptabilitat no han sigut diligenciats amb la data i la 
signatura de la persona autoritzada; encara que sí que figuren en suports informàtics. 

3.4 Comentaris al Compte General 

La comparació del balanç de situació a 31de desembre de 2004, amb el de l'exercici 
anterior, obtinguts dels comptes generals presentats, amb les xifres expressades en 
euros, és la que mostrem a continuació. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte 2004 2003 Concepte 2004 2003 

Immobilitzat material 10.554.578 540.453 Patrimoni i reserves 6.255.212 --

Immobilitzat immaterial 304.054 16.255 Subvencions capital 8.014.892 374.804

Invers. infra. i béns ús gral. 4.287.806 -- Deutes a llarg termini 261.381 (65.750)

Immobilitzat financer -- -- Deutes a curt termini 3.355.891 (1.190.554)

Despeses per cancel·lar -- -- Partides pents. aplicació 60.101 --

Deutors 3.441.640 (1.340.733) Resultats 856.969 --

Comptes financers  216.368 (298.874)   

Resultats pents. aplicació -- --   

Total 18.804.446 (1.082.899) Total 18.804.446 (881.500)

Quadre 9 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el balanç de situació contingut en el 
Compte General de l'exercici de 2003, aprovat pel Ple en el mes de gener de 2005, 
presenta un desajust general, així com saldos creditors en comptes deutors, i viceversa. 

A partir dels llibres de comptabilitat de l'exercici de 2004 i del balanç de situació a 31 
de desembre de 2003, documents que formen els comptes generals d'ambdós exercicis, 
s'ha comprovat que no existeix la deguda correspondència entre els saldos d'obertura 
del balanç de l'exercici de 2004 i els saldos al tancament reflectits en el quadre anterior. 

En les dependències municipals ens van facilitar la pràctica totalitat dels estats i 
annexos que integren un altre Compte General de l'exercici de 2003, entre els quals hi 
havia un balanç de situació els saldos del qual sí que guardaven l'oportuna correlació 
amb el balanç d'obertura de l'exercici de 2004, i una liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2003 conforme amb els dits saldos en pressuposts tancats; però també 
distint de l'aprovat pel Ple i retut. 

Aqueixa discrepància s'ha produït malgrat que l'expedient del Compte General de 
l'exercici de 2003 va ser iniciat per l'alcalde el dia 3 de desembre de 2004 (l'aprovació 
definitiva en tingué lloc en el Ple extraordinari de l'Ajuntament celebrat el dia 31 de 
gener de 2005), i a pesar de no haver-lo retut fins a l'any 2006. 

Un resum de les diferències més importants entre el Compte General de l'exercici de 
2003 facilitat en les dependències municipals i l'aprovat pel Ple i presentat a la 
Sindicatura de Comptes, és el següent, en euros: 
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Magnitud 
Compte Gral. 

presentat 
Compte Gral. 

correlatiu 
 

Diferències 

Drets reconeguts nets 2.418.558 3.858.267 (1.439.710) 

Obligacions reconegudes netes 2.806.839 4.790.664 (1.983.825) 

Romanent de tresoreria total 146.628 (1.616.190) 1.758.818 

Resultat pressupostari (388.281) (932.395) 544.114 

Total actius del balanç (1.082.899) 18.575.999 19.658.898 

Resultat corrent de l'exercici (140.628) 1.083.578 (1.224.206) 

Benefici / (Pèrdua) (1.169.737) 692.802 (1.862.539) 

Quadre 10 
 

En conseqüència, almenys existeixen fets econòmics que no han sigut reflectits en la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2003 ni en la de l'exercici de 2004, estats que 
foren, tots dos, exposats al públic i aprovats pel Ple juntament amb la resta d'estats i 
annexos que integren el Compte General. 

La diferència en les obligacions reconegudes netes, segons els llibres de comptabilitat, 
es compon d'un import d'1.899.875 euros que s'havia de pagar a l'adjudicatari del 
Centre Cultural de la Vila (segons que s'explica en l'apartat 3.7 del present Informe, 
relatiu a la fiscalització de la contractació administrativa), i d'un import de 83.950 euros 
que s'havia de pagar com a amortitzacions de préstecs (segons que s'explica en l'apartat 
3.6 del present Informe, relatiu a la fiscalització de l'endeutament). 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % Exec. Recapt. % Recap. 

Imposts directes 937.000 -- 937.000 1.152.056 123% 1.062.638 92% 

Imposts indirectes 237.000 54.000 291.000 381.395 131% 185.078 49% 

Taxes i d'altres ingressos 688.700 -- 688.700 213.343 31% 212.879 100% 

Transferències corrents 702.000 -- 702.000 1.049.043 149% 989.162 94% 

Ingressos patrimonials 21.300 -- 21.300 62.329 293% 2.328 4% 

Alienació inversions reals 200.000 880.000 1.080.000 1.491.842 138% 318.455 21% 

Transferències de capital 730.000 213.000 943.000 1.998.800 212% 561.006 28% 

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers 230.000 -- 230.000 180.130 78% 180.130 100% 

Total 3.746.000 1.147.000 4.893.000 6.528.938 133% 3.511.676 54% 
 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modifcs. Definitiu Obligs. % Exec. Pags. liq. % Pag. 

Despeses de personal 1.232.670 64.000 1.296.670 1.224.312 94% 1.224.312 100%

Compra béns i serveis 1.110.829 42.000 1.152.829 1.089.292 94% 1.089.292 100%

Interessos 18.000 -- 18.000 15.977 89% 15.977 100%

Transferències corrents 83.420 -- 83.420 83.273 100% 83.273 100%

Inversions reals 1.174.681 1.041.000 2.215.681 1.055.143 48% 523.123 50%

Transferències de capital -- -- -- -- -- -- -- 

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers 126.400 -- 126.400 122.544 97% 122.544 100%

Total 3.746.000 1.147.000 4.893.000 3.590.541 73% 3.058.521 85%

Quadre 11 
 

Els crèdits inicials que figuren en els dos estats no es corresponen amb els que consten 
en l'expedient d'aprovació del pressupost ni, en conseqüència, amb els publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província en compliment de l'article 169 de la LRHL. L'import de 
la diferència es correspon amb el total de les inversions que figuren en l'"Annex 
d'inversions" de l'expedient del pressupost, per 1.160.000 euros. Un detall de les dites 
diferències és el següent, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítol 

Previsions i crèdits inicials 

Segons liquidació Segons pressupost Diferència 

VI.   Alienació d'inversions reals 200.000 -- 200.000 

VII.  Transferències de capital 730.000 -- 730.000 

IX.   Variació de passius financers 230.000 -- 230.000 

Total estat d'ingressos 1.160.000 -- 1.160.000 

VI.  Inversions reals 1.174.681 14.681 1.160.000 

Total estat de despeses 1.174.681 14.681 1.160.000 

Quadre 12 
 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, obtingudes dels comptes generals presentats, amb les xifres 
expressades en euros, és la que es mostra a continuació. 

 

Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 1.152.056 368.225 212,9% 

II.    Imposts indirectes 381.395 224.136 70,2% 

III.  Taxes i d'altres ingressos 213.343 259.328 (17,7%) 

IV.  Transferències corrents 1.049.043 850.463 23,3% 

V.    Ingressos patrimonials 62.329 13.540 360,3% 

VI.  Alienació inversions reals 1.491.842 352.866 322,8% 

VII. Transferències de capital 1.998.800 350.000 471,1% 

IX.  Passius financers 180.130 -- 100% 

Total 6.528.938 2.418.558 169,9% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 1.224.312 858.501 42,6% 

II.   Compra béns i serveis 1.089.292 928.494 17,3% 

III.  Interessos 15.977 14.366 11,2% 

IV.  Transferències corrents 83.273 30.154 176,2% 

VI.  Inversions reals 1.055.143 909.574 16,0% 

IX.  Passius financers 122.544 65.750 86,4% 

Total 3.590.541 2.806.839 27,9% 

Quadre 13 
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El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 6.528.938 

Obligacions reconegudes netes 3.590.541 
 

Resultat pressupostari 2.938.397 
 

Desviacions positives de finançament -- 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 
 

Resultat pressupostari ajustat 2.938.397 

Quadre 14 
 

El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, expressat en euros, tal i com es recull 
en el Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 3.342.799 

+ del pressupost corrent 3.017.262 

+ de pressuposts tancats 387.406 

+ d'operacions no pressupostàries 36.972 

- saldos dubtós cobrament 38.740 

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 60.101 

2. Creditors pendents de pagament 3.271.686 

- del pressupost corrent 532.011 

- de pressuposts tancats 1.699.834 

- del pressupost d'ingressos -- 

- d'operacions no pressupostàries 1.124.045 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 84.204 

3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 132.164 

4. Romanent de tresoreria afectats a despeses amb finançament afectat -- 

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 203.277 

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 203.277 

Quadre 15 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 34 - 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
compte de resultats, estat que recollim a continuació, amb les xifres expressades en 
euros. 
 

COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 1.255.011 Vendes 133.710

Despeses financeres 15.977 Rendes de la propietat i de l'empresa 128.359

Tributs -- Tributs lligats a la produc. i a la import. 1.151.315

Treballs, subministr. i serveis exteriors 1.058.593 Imposts corrents s/renda i patrimoni 364.062

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació 330.469

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 718.574

Transferències corrents 83.273 Imposts sobre el capital 29.074

Transferències de capital -- D'altres ingressos 2.602

Dotacions per a amortitz. i previsions --  

Suma del deure 2.412.854 Suma de l'haver 2.858.165
  

Resultat corrent de l'exercici 445.311 
  

Resultat extraordinari 1.491.842 

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. drets i obligs. pressups. tancats (1.080.184) 
  

(PÈRDUES)/GUANYS 856.969 

Quadre 16 
 

Es pot destacar -per raó de l'elevada quantia que representa en relació amb la liquidació 
del pressupost de l'Ajuntament-, que el resultat negatiu d'1.080.184 euros en el compte 
"Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats", és el saldo net que resulta 
del compte 840, "Modificació de drets de pressuposts tancats", per 3.280.723 euros, i 
del compte 841, "Modificació d'obligacions de pressuposts tancats", per 2.200.539 
euros. No ens han facilitat l'expedient relatiu a aquests apunts, ja que, segons 
manifestacions del secretari-interventor, no existeix. 

3.5 Fiscalització de l'àrea de personal 

La plantilla de personal de l'Ajuntament, que va ser publicada amb el pressupost de 
l'exercici de 2004, inclou un total de setanta-un llocs de treball, dinou dels quals són de 
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naturalesa funcionarial i cinquanta-dos, de personal laboral. En relació amb l'exercici 
anterior, s'hi ha produït un increment de cinc llocs de treball de personal laboral i un 
lloc de personal funcionari. 

Cal manifestar que el percentatge de temporalitat de la plantilla és del 51% del total i 
que, en l'oferta d'ocupació pública formulada en els mesos de setembre i desembre de 
2004, s'inclogueren set llocs de naturalesa funcionarial que hi havia vacants. 

L'alcalde exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i dos regidors 
exerceixen els seus en règim de dedicació parcial; s'hi han produït durant l'exercici 
nombroses contractacions laborals temporals, per atendre l'execució de determinats 
programes. 

A continuació es mostra un detall de l'execució del capítol I, "Despeses de personal", 
del pressupost de l'exercici de 2004, amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

% 
execució 

% 
pagament

Alts càrrecs 54.713 39.335 39.335 71,9% 100% 

Personal funcionari 280.017 264.332 264.332 94,4% 100% 

Personal laboral 632.045 536.332 536.332 84,7% 100% 

Incentius al rendiment 104.895 153.269 153.269 146,1% 100% 

Despeses socials a càrrec ocupador 225.000 231.044 231.044 102,7% 100% 

Total capítol 1.296.670 1.224.312 1.224.312 94,4% 100% 

Quadre 17 
 

S'ha de dir que les obligacions reconegudes en aquest capítol pressupostari s'han 
incrementat en 365.811 euros, respecte de l'exercici anterior, cosa que equival a un 
augment del 42,6%. Si tenim en compte que en l'exercici de 2003 no es van reconéixer 
obligacions en l'article de despeses socials a càrrec de l'ocupador, el percentatge 
d'increment seria del 15,7%. 

Les conclusions de major interés que s'han posat de manifest en la revisió financera 
d'aquesta àrea de despeses de personal, són les següents: 

- Hem comprovat que no s'han reconegut obligacions en el pressupost ni s'han 
registrat la despesa de personal en el compte de resultats, per les despeses de 
personal corresponents a la nòmina i la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2004, per un import total de 129.233 euros. 

- No s'han reconegut obligacions en el pressupost ni s'ha registrat la despesa de 
personal en el compte de resultats, per les quotes socials a càrrec de 
l'Ajuntament meritades en l'exercici de 2004, per un import total de 321.705 
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euros, que calia haver registrat en l'article "Despeses socials a càrrec de 
l'ocupador". En els llibres de comptabilitat tampoc no consta que se n'haja 
efectuat el pagament. 

 Hem comprovat que l'import registrat, en la liquidació del pressupost, en 
l'article citat i en les despeses de personal del compte de resultats, per la quantia 
de 231.043 euros, el conformen apunts comptables la descripció dels quals 
correspon a despeses de distinta naturalesa, que calia haver registrat en uns 
altres articles del capítol de despeses de personal i en uns altres capítols del 
pressupost de despeses. 

 S'ha de dir que en aquest article del capítol de despeses de personal han registrat 
un import de 60.822 euros, corresponent a pagaments efectuats a la Seguretat 
Social mitjançant la retenció per compensació de deutes que el Ministeri 
d'Hisenda ha practicat a l'Ajuntament en les liquidacions mensuals de la 
participació en els tributs de l'Estat. 

 El total de pagaments efectuats en l'exercici de 2004 per mitjà del dit sistema 
s'eleva a 256.666 euros, dels quals almenys 165.146 euros han sigut registrats 
indegudament com a immobilitzat material i inclosos en el capítol VI del 
pressupost de despeses. 

- En relació amb el deute de l'Ajuntament amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, s'ha posat de manifest que -segons els estats comptables- el dit 
deute és de 377.310 euros, dels quals 143.280 euros figuren registrats com a 
operacions pressupostàries i 234.030 euros, com a operacions no 
pressupostàries. Tanmateix, segons el Ministeri d'Hisenda, a 31 de desembre de 
2004 existeix un deute amb la Seguretat Social per import de 453.090 euros. 

 Els únics pagaments que l'Ajuntament ha fet a la Seguretat Social són els que 
s'han produït mitjançant la retenció per compensació de deutes que el Ministeri 
d'Hisenda ha practicat a l'Ajuntament en les liquidacions mensuals de la 
participació en els tributs de l'Estat abans referida. 

 L'import de 234.030 euros correspon a "Seguretat social a càrrec dels 
treballadors", la qual reté l'Ajuntament en les nòmines mensuals per ingressar-la 
posteriorment. La quantia del deute es desglossa en retencions practicades en 
nòmines de l'exercici de 2004 i en nòmines d'exercicis anteriors, per sengles 
xifres de 53.989 euros i 180.041 euros. En els llibres de comptabilitat, no consta 
que s'haja produït en l'exercici de 2004 el pagament de les retencions 
practicades en aqueix exercici. 

 Finalment, s'ha d'indicar que en data 15 de desembre de 2005 l'Ajuntament va 
presentar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social una declaració de 
reconeixement de deutes per quotes i d'altres cotitzacions, corresponents al 
període de desembre de 2001 a octubre de 2005, per uns imports totals de 
484.860 euros de quotes i de 113.990 euros de recàrrecs; així com una 
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sol·licitud d'ajornament extraordinari d'aquests deutes per cinc anys, a raó de 
116.452 euros anuals, la qual va ser aprovada per Resolució del director 
provincial d'Alacant de la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 16 
de desembre de 2005. Entre la documentació facilitada per l'Entitat no figura, 
però, el detall del deute per període ni conceptes. 

- Quant al deute de l'Ajuntament amb l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, per les retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques practicades en les nòmines dels treballadors de l'Entitat, s'ha 
posat de manifest que -segons els llibres de comptabilitat- a la data de 
tancament de l'exercici de 2004 el dit deute ascendia a 193.913 euros, dels quals 
88.900 euros corresponien a la totalitat de les retencions practicades en les 
nòmines pagades durant l'exercici de 2004 i 105.013 euros, a retencions 
practicades en exercicis anteriors. 

 L'Entitat no ens ha facilitat la documentació que justifica els descomptes per 
compensació que, segons manifestacions del secretari-interventor, practica el 
Ministeri d'Economia i Hisenda sobre la participació del municipi en els tributs 
de l'Estat, derivats dels imports pendents de pagament referits; tal com indiquen 
en l'apartat 3.1 de l'Informe. Hem comprovat que en l'exercici de 2004 
s'ingressaren retencions practicades en nòmines d'exercicis anteriors per 53.325 
euros. 

- S'ha observat que, segons el detall dels creditors pendents de pagament de 
pressuposts tancats, a la data de tancament de l'exercici de 2004 els deutes de 
l'Ajuntament per retribucions als treballadors corresponents als exercicis de 
2001, 2002 i 2003 s'eleven respectivament a 32.825 euros, 22.191 euros i 
45.213 euros. 

- Hem comprovat que nombroses retencions a compte de l'Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques practicades en les factures rebudes per serveis prestats 
per tercers, no són comptabilitzades de forma adequada, ja que les registren pel 
seu import líquid, en comptes de fer-ho per l'import íntegre. En l'exercici de 
2004 l'import de les retencions que per aquest concepte figuren en el model 190 
presentat en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, és de 21.739 euros. 

- S'ha comprovat que determinades remuneracions de càrrecs electius amb 
dedicació parcial, per un import de 10.688 euros, han sigut comptabilitzades 
indegudament com a dietes en el capítol II del pressupost, en comptes de 
registrar-les en el capítol I, "Despeses de personal". 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió del compliment de la legalitat en la 
gestió del personal de l'Ajuntament, s'han posat de manifest les circumstàncies 
següents, que interessa ressaltar, i que hauran de ser resoltes per l'Entitat: 

- L'Ajuntament no compta amb la preceptiva relació de llocs de treball, ni amb el 
registre de personal, on es recullen -entre altres qüestions- els distints conceptes 
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retributius del personal de l'Entitat; cosa que incompleix el que es disposa en els 
apartats dos i tres de l'article 90 de la LBRL i en la normativa que desenvolupa 
aquesta Llei, en la qual s'exigeix la classificació de tots els llocs de treball. 

- En la documentació del pressupost de l'exercici de 2004 no consta l'"Annex de 
personal", en el qual es fa relació i valoració dels llocs de treball; cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 18.1.c) del Reial Decret 500/1990, de 
20 d'abril. 

- No hi ha constatació que s'hagen publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
els acords plenaris relatius a les retribucions dels càrrecs amb dedicació 
exclusiva i parcial, malgrat el que s'estableix en l'article 75.5 de la LBRL. 

- Hem revisat els expedients que integren la relació dels procediments de provisió 
temporal o definitiva, o de selecció de personal, dels llocs de treball iniciats o 
resolts durant l'exercici de 2004, relació facilitada per l'Ajuntament; 
principalment es tracta de procediments de provisió temporal. Del treball 
realitzat es conclou que no s'hi han produït incompliments rellevants de la 
normativa aplicable. 

- Els crèdits destinats a gratificacions del personal funcionari superen el límit 
legal establit en l'article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, per mitjà del 
qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració 
local. 

- Les gratificacions percebudes pel secretari-interventor durant l'exercici de 2004, 
han sigut fixes en la seua quantia i periòdiques en la meritació; cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 6.3 del Reial Decret 861/1986, de 25 
d'abril, per mitjà del qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
de l'Administració local. 

3.6 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

L'import dels deutes a llarg termini que figura en el passiu del balanç de situació del 
Compte General de l'Ajuntament, per una quantia de 261.381 euros, no registra 
adequadament el seu endeutament a llarg termini, ja que aquest s'eleva a 1.469.650 
euros i corresponen a cinc préstecs concertats amb entitats de crèdit. 

Tal com s'indica en l'apartat 3.3 de l'Informe, el Compte General de l'exercici de 2004 
no inclou l'"Estat del deute". En qualsevol cas, les dades de major interés referides a 
l'endeutament, segons la informació facilitada per l'Entitat, són les següents, amb les 
xifres expressades en euros: 
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Nominal 

inicial 
Termini 
en anys 

Any de la 
concertació

Saldo a l'inici de 
l'exercici 

Interessos 
2004 

Amortitzacions 
2004 

Saldo al final 
de l'exercici 

165.278 15 1996 101.883 2.183 12.866 89.017 

105.177 15 2000 87.082 2.641 6.614 80.468 

541.000 20 2002 506.649 20.543 19.987 486.662 

301.000 20 2002 281.755 11.435 10.987 270.768 

600.000 20 2002 566.243 18.812 23.508 542.735 

Total 1.543.612 55.614 73.962 1.469.650 

Quadre 18 
 

Cal indicar que, amb independència de l'endeutament a llarg termini referit, 
l'Ajuntament manté un compte de crèdit semestral concertat en data 28 de desembre de 
2004, l'import del qual, registrat pel seu límit, és de 420.000 euros. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha aportat un certificat del secretari-
interventor, amb el vistiplau de l'alcalde, de data 4 de setembre de 2006, en el qual 
s'indica que no existeixen avals ni d'altres garanties prestades o vigents durant l'exercici 
de 2004. 

En la fiscalització de l'àrea d'endeutament, s'han posat de manifest les següents 
circumstàncies que cal ressaltar: 

- En relació amb l'endeutament a curt termini, s'ha posat de manifest que durant 
l'exercici de 2004 es va produir el venciment d'un compte de crèdit semestral de 
540.000 euros de límit, concedit en l'exercici de 2003, que va ser cancel·lat amb 
posterioritat al seu venciment, en data 17 de juny de 2004. 

 En aquesta última data es va concertar un altre compte de crèdit semestral de 
450.000 euros de límit, que també va ser cancel·lat una vegada vençut, el dia 28 
de desembre de 2004. 

 No cap d'aquests dos fets econòmics ha sigut reflectit en el compte "Operacions 
de tresoreria", que hauria d'haver registrat l'import dels crèdits tornats, segons la 
normativa comptable. En data 1 de gener de 2004, el saldo del dit compte era 
nul, en lloc de reflectir el seu saldo disposat, per 538.000 euros. 

- En relació amb l'endeutament a llarg termini, durant l'exercici de 2004 es va 
produir la cancel·lació del préstec concertat amb la Caixa d'Estalvis del 
Mediterrani número 2.602.909-52, el saldo pendent del qual a 31 de març de 
2004 ascendia a 197.294 euros. En el diari general d'operacions de l'exercici no 
figura cap assentament relatiu a la dita cancel·lació. 
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Com podem comprovar, s'ha de ressaltar que els fets econòmics referits en els punts 
anteriors no han sigut registrats en la comptabilitat de l'Entitat, cosa que incompleix el 
que es disposa en l'article 206 de la LRHL, el qual indica que en els llibres, registres i 
comptes en què s'ha de portat la comptabilitat pública, es comptabilitzarà la totalitat 
dels actes o operacions de caràcter administratiu, civil o mercantil amb repercussió 
financera, patrimonial o econòmica en general. 

Els crèdits inicials en el pressupost de despeses de l'exercici de 2004, per les 
amortitzacions de capital i les despeses financeres, ascendien a sengles xifres de 
126.400 euros i 18.000 euros. Els imports registrats en la liquidació del pressupost de 
despeses pels dos conceptes anteriors, han sigut respectivament de 122.544 euros i 
15.977 euros. D'aquesta última quantia, se n'ha comprovat que almenys 10.174 euros 
corresponen al cost financer per l'endeutament a curt termini. 

En la fiscalització realitzada s'ha posat de manifest que, en la mesura en què els crèdits 
inicials no s'ajusten als imports que deriven de les operacions concertades (com es 
mostra en el resum de l'estat del deute), ha sigut pràctica habitual de l'Entitat la de 
registrar la totalitat de l'import dels rebuts periòdics dels préstecs -compreses les 
despeses financeres- en el capítol IX, "Passius financers", en el qual només s'han de 
registrar les amortitzacions de capital. 

L'import que figura reflectit en el capítol IX, "Passius financers", del pressupost 
d'ingressos, per la xifra de 180.130 euros, correspon a una operació no pressupostària 
de tresoreria que s'origina en un conveni signat el 10 de juny de 2004 entre 
l'Ajuntament i l'empresa concessionària dels serveis municipals d'aigua i clavegueram, 
per mitjà del qual aquesta es compromet a finançar a l'Ajuntament, en un període de 
dos anys, l'import de la facturació que en concepte de subministrament d'aigua 
l'Ajuntament tenia pendent de pagar a l'entitat subministradora. 

En conseqüència amb el que s'ha dit, cal concloure que els imports que figuren en la 
liquidació dels capítols IX, "Passius financers", i III, "Despeses financeres", del 
pressupost de despeses, així com el que figura en la liquidació del capítol IX, "Passius 
financers", del pressupost d'ingressos, tampoc no registren adequadament el cost 
financer, les amortitzacions de capital ni les noves operacions concertades, 
respectivament. 

Segons la informació recollida en els llibres de comptabilitat de l'Entitat, entre el 19 de 
març de 2004 i el 19 de maig de 2004 els saldos en la tresoreria de l'Ajuntament foren 
negatius, per imports no mai inferiors a 405.000 euros. Les renovacions dels comptes 
de crèdit semestrals abans referides i l'anàlisi dels saldos dels comptes de tresoreria, han 
posat de manifest que les necessitats de tresoreria de l'Ajuntament no tenen caràcter 
transitori, sinó permanent; cosa que incompleix el que es disposa en els articles 51 i 199 
de la LRHL. 

Finalment s'ha d'indicar que en data 30 de juny de 2004 es va registrar una eixida en la 
tresoreria de 77.473 euros, per a cancel·lar un saldo creditor de l'exercici de 2003 
corresponent a l'interessat Caixa d'Estalvis del Mediterrani, amb la descripció 
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"Pagament d'interessos", que figurava comptabilitzat en la partida pressupostària 
"Amortització préstecs a llarg termini", import que forma part de la diferència de 
83.950 euros referida en l'apartat 3.3 de l'Informe. Cal observar que l'Entitat no ens ha 
facilitat el document comptable de l'indicat apunt, tal i com es manifesta en l'apartat 3.1 
de l'Informe. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'Entitat local, d'acord amb 
l'endeutament real de l'Entitat, són els següents: 

- En l'exercici de 2004, l'estalvi net declarat va ser positiu i l'índex de volum de 
capital viu va ser de 66%. 

- La càrrega financera global per habitant en aquest exercici ha ascendit a la xifra 
de 25 euros. 

Cal manifestar que no s'ha pogut calcular el cost registrat de l'endeutament a llarg 
termini durant l'exercici 2004, a causa de la inadequada comptabilitat dels rebuts dels 
préstecs; tal i com hem indicat anteriorment. 

3.7 Fiscalització de l'àrea de contractació 

La fiscalització de l'àrea de contractació s'ha realitzat mitjançant la revisió d'una mostra 
dels expedients de contractació tramitats i vigents en l'exercici de 2004, que han sigut 
seleccionats d'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament. 

L'Ajuntament no ens ha facilitat el contingut del model 347, de declaració anual 
d'operacions amb terceres persones, referit a l'exercici de 2004, que anualment s'ha de 
presentar en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària; tal com indiquem en 
l'apartat 3.1 de l'Informe. La selecció dels expedients fiscalitzats, en conseqüència, s'ha 
fet sobre la informació facilitada per l'Entitat. 

El detall de la mostra, amb indicació del número de referència atorgat en el marc 
d'aquesta fiscalització, de l'objecte del contracte i de l'import d'adjudicació, amb les 
xifres expressades en euros, és el següent: 

 
Núm. 
ref. Objecte 

Import 
adjudicació 

1/04 Obres del Centre Cultural de la Vila 2.039.033 
2/04 Obres de millora en zona urbana i entorn 438.724 
3/04 Redacció del projecte de piscina coberta climatitzada 8% pressup. exec. 
4/04 Obres de desviació de canonada del col·lector general est 84.580 
5/04 Concessió del servei de recollida de residus i neteja 162.955 
6/04 Desenvolupament tecnològic “Bigastro.es” 5.800 
7/04 Desenvolupament tecnològic “Bigastro.es” 2ª fase 6.806 

Quadre 19 
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En relació amb les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar l'Entitat a 
l'inici dels expedients de contractació, interessa posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En relació amb l'expedient 4/04, l'Entitat va fer una adjudicació directa, sense 
promoure la preceptiva concurrència i publicitat; raó per la qual s'hi ha 
incomplit el que es preveu en la LCAP per a les fases de preparació, licitació i 
adjudicació dels contractes d'obra. L'expedient facilitat només conté l'acord 
plenari d'adjudicació, el contracte i l'oferta econòmica, així com la memòria 
valorada de l'adjudicatari. 

 L'obra anterior és continuació d'una altra d'executada per la Generalitat a través 
de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals, l'adjudicatari de la qual 
en va ser el mateix i que tingué un import d'adjudicació de 231.155 euros. En 
l'expedient no existeix cap document que justifique el fet de no haver-hi aplicat 
els criteris generals d'adjudicació prevists en la LCAP. 

- L'expedient 3/04, l'han tramitat pel procediment negociat sense publicitat, sense 
que hi consten les circumstàncies que hi concorrien per a usar el dit 
procediment;  malgrat el que s'estableix en l'article 210 de la LCAP. A més a 
més, solament es va cursar invitació al contractista que finalment en resultà 
adjudicatari, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 92.1 de la LCAP, 
el qual exigeix un mínim de tres ofertes. En l'expedient, d'altra banda, no consta 
l'oferta presentada pel contractista adjudicatari. 

- Els expedients 1/04 i 2/04 han sigut objecte de tramitació urgent. En la 
declaració d'urgència no consta cap detall de les necessitats inajornables ni de 
les raons d'interés públic per a accelerar l'adjudicació, de manera que la dita 
urgència no hi queda degudament motivada; cosa que incompleix el que 
s'estableix en l'article 71.1 de la LCAP. Cal observar que en el primer expedient 
es presenten dos licitadors, mentre que en el segon solament ho fa un. 

 S'ha comprovat, a més a més, que entre la data d'adjudicació definitiva dels 
contractes i l'inici de les obres transcorren aproximadament quatre mesos, sense 
que quede justificada en l'expedient aquesta circumstància; cosa que ha 
significat un incompliment del termini de dos mesos establit en l'article 71.2.d) 
de la LCAP. 

- En els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients 1/04 i 2/04, 
no s'inclou la metodologia per a obtenir la puntuació concreta de cada licitador 
en relació amb cada un dels criteris oferits; sí que es recull amb posterioritat, per 
a l'expedient 1/04, en l'informe tècnic que serveix de base per a fer la proposta 
d'adjudicació. 
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- S'ha comprovat que durant l'exercici de 2004 es van tramitar com a contracte 
menor prestacions de servei en matèria d'assistència jurídica i defensa judicial 
per una quantia individual superior a 12.020 euros, sense aplicar-hi les normes 
sobre preparació, licitació i adjudicació que vénen regulades en la LCAP per als 
contractes d'aqueixa quantia. 

- En la revisió dels expedients 6/04 i 7/04, tramitats com a contractes menors, s'ha 
posat de manifest que hi ha hagut una coincidència en l'objecte del contracte; 
cosa que incompleix el que es disposa en l'article 125 del TRRL i en l'article 68 
de la LCAP. 

- La documentació de l'expedient 3/04 apareix dispersa entre les distintes àrees 
municipals, és a dir que no existeix un únic expedient que reculla tota la 
documentació; en el citat expedient no consta la documentació administrativa 
que acredite la solvència economicofinancera de l'adjudicatari, ni la 
classificació corresponent, ni cap declaració responsable de no incórrer en els 
supòsits de prohibició de fer contractes amb l'Administració. 

- En els expedients 1/04 i 2/04 es va usar el concurs com a forma d'adjudicació, 
sense que s'hi justifiquen les raons per a no haver acudit a la subhasta; malgrat 
el que es disposa en l'article 118.2 del TRRL. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris de cada un dels expedients 
analitzats i de la formalització dels contractes, permet posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En l'acta de la mesa de contractació de l'expedient 3/04, en la qual se'n proposa 
l'adjudicatari, únicament consta la signatura del secretari-interventor, i no la del 
secretari de la mesa ni tampoc la de la resta dels seus components. La proposta 
d'adjudicació es motiva en el fet que l'empresa adjudicatària és la que ha 
presentat la millor oferta; però s'hi dóna la circumstància que solament es va 
cursar una invitació. 

- En l'acta de la mesa de contractació de l'expedient 2/04, en la qual se'n proposa 
l'adjudicatari, solament signen dos dels quatre membres i una de les signatures 
que falta és la del tècnic municipal. 

- En l'expedient 2/04 no hi ha hagut anunci d'adjudicació del contracte en el 
Butlletí Oficial de la Província; cosa que incompleix el que es disposa en 
l'article 93 de la LCAP i en l'article 124 del TRRL. 

- En els plecs dels expedients 1/04 i 2/04, s'avalua amb la major puntuació (fins a 
un màxim de trenta punts sobre un total de setanta-cinc) el criteri denominat 
"Millores proposades sobre l'objecte del contracte". Per especificar aquest 
criteri, s'assenyalen a manera d'exemple certes alternatives de millora, sense 
indicar-ne la ponderació de cada una, mentre que es deixa oberta la presentació 
d'altres proposicions de millora. Aquesta circumstància ha determinat una 
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indefinició i falta d'objectivitat i claredat en els criteris d'adjudicació, que ha 
afavorit una valoració subjectiva de les propostes; en contra del que es preveu 
en l'article 86.1 de la LCAP. 

 En aqueix sentit, en l'informe tècnic que ha de servir de base per a la proposta 
d'adjudicació a la mesa de contractació, en relació amb el criteri de valoració 
"Millores", es formulen determinades valoracions de les ofertes presentades que 
no estan justificades i se n'exclouen unes altres sense deixar constatació de les 
raons per les quals no són acceptades. 

- En els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients 1/04 i 2/04, 
s'indica que la proposició econòmica haurà d'incloure necessàriament -entre 
altres documents- una relació detallada del nombre i la categoria dels 
treballadors residents en el municipi que el licitador proposa contractar. 
Tanmateix, hem comprovat que la dita circumstància no s'ha inclòs entre els 
criteris d'adjudicació. 

- En un altre ordre de coses, interessa destacar que en l'expedient 1/04, a pesar 
que l'import d'adjudicació del contracte supera el que es disposa en l'article 57 
de la LCAP, no han tramés al Tribunal de Comptes ni a la Sindicatura de 
Comptes la documentació corresponent; malgrat el que es disposa en el citat 
precepte legal. 

Quant als procediments d'execució, modificació i pròrroga dels contractes formalitzats 
en els expedients de l'exercici de 2004 analitzats, interessa posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En relació amb l'expedient 3/04, a pesar que el projecte va ser aprovat pel Ple en 
el mes de juliol de 2004, després que el contractista haguera complit el 
contracte, no consta que en aqueix any el contractista haja expedit cap factura ni 
que s'hi haja efectuat cap pagament. 

- En l'expedient 5/04, tramitat l'any 2002, es produeix una modificació 
consensuada del contracte originari i una pròrroga del contracte durant cinc anys 
més, per raons d'interés públic que es deuen a necessitats noves i causes 
imprevistes; però en l'expedient no consta cap informe que justifique aqueixes 
circumstàncies. 

 En el citat expedient no figura cap informe del secretari-interventor 
pronunciant-se sobre els aspectes legals de la pròrroga del contracte, sobre 
l'obligació de licitar-ne un de nou, sobre l'òrgan competent per a aprovar-lo ni 
sobre l'existència de crèdit adequat i suficient per a respondre a les obligacions 
econòmiques derivades de la dita pròrroga. 

- Hem comprovat que diverses factures per assistència i defensa jurídica 
corresponents als mesos de novembre i desembre de 2004, han sigut imputades 
de forma incorrecta al capítol d'inversions reals del pressupost de despeses. 
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Quant al registre comptable en l'exercici de 2004 de l'expedient 1/04, interessa posar de 
manifest les circumstàncies següents: 

- Tal com indiquem en l'apartat 3.4 de l'Informe, el saldo del compte "Creditors 
per obligacions reconegudes de pressuposts tancats", a data 1 de gener de 2004 
inclou un import d'1.899.975 euros en el capítol d'inversions reals. Aquest apunt 
correspon a les obres del Centre Cultural de la Vila, però l'Ajuntament no ens ha 
facilitat el document comptable amb la seua justificació documental; tal com 
indiquem en l'apartat 3.1 del present Informe. 

 S'ha de dir que en data 31 de desembre de 2003 l'obra no havia començat; per 
tant, reconéixer les obligacions derivades de la quasi totalitat de l'obra 
incompleix manifestament el que es disposa en l'article 59.1 del Reial Decret 
500/1990, el qual exigeix l'acreditació prèvia de la realització de la prestació 
abans de fer l'anotació comptable del reconeixement de l'obligació. 

- En la partida pressupostària habilitada en l'exercici de 2004 per registrar la 
despesa derivada de l'obra de referència (expedient 1/04), la partida número 
432-622 del capítol d'inversions reals, no s'ha registrat l'import de 139.158 euros 
corresponent a la diferència entre l'import total de l'adjudicació i les obligacions 
que ja figuraven reconegudes. En la dita partida, però, apareixen anotacions 
comptables per al reconeixement d'obligacions que no estan relacionades amb la 
dita obra, ni tan sols amb despeses d'inversió, com ara l'import de 106.137 euros 
de deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; tal i com indiquem 
en l'apartat 3.5 de l'Informe. 

- En relació amb els pagaments realitzats, hem comprovat que aquests s'efectuen 
de forma parcial, de manera que mai no es fan pel total de la certificació d'obra. 
A més a més, el licitador que n'ha resultat adjudicatari ha sigut una UTE 
formada per dues empreses, la participació de les quals en la UTE -segons els 
seus estatuts- és del 80% i del 20%. No obstant això, els justificants dels 
pagaments per les certificacions d'obra facilitats, es realitzen a favor de 
l'empresa amb major participació, en comptes de fer-ho a favor de la UTE. 

 L'anàlisi de la informació recollida en els llibres de comptabilitat permet 
concloure que els pagament efectuats en l'exercici de 2004 a l'empresa referida, 
els quals figuren registrats en la partida pressupostària 432-622 del capítol 
d'inversions reals de pressuposts tancats, s'eleven a 1.451.074 euros. 

 S'ha de dir que l'Entitat no ens ha facilitat la justificació documental d'una 
mostra significativa d'aqueixos pagaments, per import d'1.148.074 euros; tal 
com indiquem en l'apartat 3.1 de l'Informe. D'altra banda, els justificants de 
pagament que ens han facilitat no compten amb el corresponent document 
comptable. 

 L'import dels pagaments comptabilitzats és superior, en la xifra de 538.666 
euros, a l'import total de les certificacions corresponents a l'exercici de 2004. 
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D'altra banda, i d'acord amb els llibres de comptabilitat, en data 31 de desembre 
de 2004 el deute de l'Ajuntament amb la citada empesa presenta un saldo 
creditor de tan sols 8.115 euros. 

- El cost derivat de l'execució d'aquest contracte es finança en un 61% per mitjà 
de transferències de capital rebudes de la Unió Europea, de l'Administració 
General de l'Estat i de la Diputació Provincial d'Alacant, i els fons es canalitzen 
a través d'aquesta última; mentre que la part restant del finançament, un 39% del 
cost total, s'efectua -d'acord amb el pla de finançament- per mitjà d'aportacions 
que fa l'Ajuntament mateix. 

 Hem comprovat que en setembre de 2006 s'han cobrat totes les transferències 
que financen aquesta obra; tanmateix, el deute pendent amb l'adjudicatària 
s'eleva a 827.330 euros, import que es refereix a l'aportació municipal a l'obra. 

 En aqueix sentit, l'última certificació d'obra, que és del mes d'octubre de 2005, 
s'ha expedit per un total de 869.768 euros, que representen el 42,7% de 
l'execució total; mentre que les vint-i-una certificacions anteriors han sigut 
expedides per un valor que oscil·la entre el 0,4% i el 7,3% sobre l'execució total 
de l'obra. En conseqüència, no es pot afirmar que l'última certificació responga a 
una realitat material i vertadera de l'obra executada, sobretot si tenim en compte 
que la terminació de l'obra s'ha demorat dotze mesos per sobre del període 
d'execució contractat per a tota l'obra, que era de deu mesos. 

- Segons els llibres de comptabilitat, en la partida pressupostària 432-622 del 
capítol d'inversions reals de pressuposts tancats, es va registrar una anul·lació 
d'obligacions de l'exercici anterior per import de 448.800 euros, de la qual no 
ens han facilitat el document comptable amb els justificants corresponents; tal 
com indiquem en l'apartat 3.1 de l'Informe. 

Com es pot deduir de les circumstàncies referides en relació amb el registre comptable 
de l'expedient 1/04, no existeix una adequada correlació entre les despeses reals i la 
comptabilitat, ni un adequat control i seguiment de la despesa i dels pagaments 
realitzats. A pesar de ser una despesa amb finançament afectat, l'Ajuntament no 
compleix les normes específiques que estableix la normativa comptable per a portar 
aquesta mena de despeses. 

3.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en relació amb determinades àrees 
significatives de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Bigastre, i de l'anàlisi 
recollida en els apartats anteriors, es formulen les recomanacions següents: 

Els diversos fets i circumstàncies recollits en l'Informe en relació amb la gestió 
economicofinancera de l'Entitat, posen de manifest la necessitat de sol·lcitar a les 
instàncies competents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques la 
classificació del lloc de treball de Secretaria, en classe segona, amb la consegüent 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 47 - 

creació d'un lloc de treball denominat "Intervenció", en la línia expressada en l'apartat 
3.1 de l'Informe. 

En relació amb la formació i tramitació del Compte General de l'Ajuntament, d'acord 
amb el que hem expressat en els apartats 3.3 i 3.4 de l'Informe, les recomanacions que 
interessa posar de manifest són les següents: 

- L'Ajuntament ha d'adoptar mesures de caràcter extraordinari per esmenar les 
deficiències en el control intern, a fi que no es produïsquen els fets relatius a la 
falta de registre de transaccions, a la presentació incorrecta de la informació 
financera i a la rendició dels comptes anuals fora del termini legal establit, 
mitjançant l'anàlisi i posterior regularització de la comptabilitat i registrant els 
ajusts pertinents perquè la dita comptabilitat reflectisca la imatge fidel de la 
situació econòmica, patrimonial i pressupostària de la corporació (entre els dits 
ajusts, aquells que deriven del present Informe). 

- En el moment de formar el Compte General, l'Entitat ha de posar especial 
atenció a omplir la totalitat dels estats i annexos que el componen, a l'objecte de 
complir els objectius prevists en la LRHL. 

En relació amb l'àrea de personal, les recomanacions que interessa formular -d'acord 
amb el que hem expressat en l'apartat 3.5 de l'Informe-, a l'objecte que la gestió de 
personal s'ajuste a la legislació vigent, són les següents: 

- L'Entitat ha d'elaborar una relació de llocs de treball que s'ajuste  a la legislació 
de règim local i a les normes de funció pública de l'Estat aplicables a les entitats 
locals, en la mesura en què són un instrument imprescindible per a l'ordenació i 
gestió del personal. 

- A fi de contribuir a millorar la gestió dels serveis municipals, és imprescindible 
adoptar les mesures necessàries per a reduir l'índex de temporalitat del personal 
de la plantilla, tot proveint els llocs de treball per mitjà de procediments 
legalment establits, basats en principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

- L'Ajuntament s'ha de dotar d'un registre de personal en el qual s'incloga la 
informació establida en el Reglament del Registre Central de Personal i Normes 
de Coordinació amb els de les Restants Administracions Púbiques, aprovat pel 
Reial Decret 1.405/1986, de 6 de juny, de forma que les seues dades determinen 
les nòmines. 

- Quant als crèdits per a despeses del capítol I, "Despeses de personal", es 
recomana que s'hi imputen aquells que es corresponguen amb la finalitat 
específica per a la qual han sigut aprovats, d'acord amb el pressupost de 
l'Entitat. En el registre comptable, d'altra banda, l'Entitat s'ha d'ajustar al 
principi comptable de la meritació, segons el qual les despeses s'han de 
comptabilitzar en l'exercici econòmic en què tenen lloc. 
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- En l'elaboració del pressupost anual, l'Entitat ha de complir els límits per a la 
quantia global de les gratificacions establits en la normativa vigent. 

- L'Ajuntament ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords 
plenaris relatius a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial. 

Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions recollides en l'apartat 3.6 
de l'Informe, interessa formular les recomanacions següents: 

- L'Entitat ha d'adoptar les mesures que calga per a assegurar que la totalitat dels 
fets econòmics relatius a l'endeutament queden registrats en la quantia i en la 
forma que es disposa en la normativa general i en la Instrucció General de 
Comptabilitat per a l'Administració Local. 

- L'Ajuntament ha d'ajustar l'import que figura com a deute a llarg termini en el 
passiu del balanç de situació, incrementant-lo fins a la quantitat del deute viu 
real, a càrrec de despeses i pèrdues d'altres exercicis. 

- L'Entitat ha de calcular adequadament les seues necessitats financeres, a fi de 
limitar la concertació d'operacions de crèdit a curt termini per a atendre les 
necessitats transitòries de tresoreria, i convertir la resta de necessitats en 
operacions a llarg termini. 

- En l'elaboració dels pressuposts d'exercicis futurs, l'Ajuntament ha d'ajustar els 
crèdits inicials registrats en els capítols III, "Despeses financeres", i IX, "Passius 
financers", als compromisos d'operacions concertades coneguts. 

- L'Ajuntament ha de registrar l'import degut a l'empresa concessionària dels 
serveis municipals d'aigua i clavegueram, per una quantia de 180.000 euros, en 
el compte "D'altres creditors no pressupostaris. 

Pel que fa a l'àrea de contractació administrativa, i a la vista de l'anàlisi realitzada en 
l'apartat 3.7 de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

- En la tramitació dels expedients de contractació, l'Entitat s'ha d'ajustar a les 
previsions de la LCAP, de manera especial en allò que es refereix a incrementar 
la ponderació del preu en els criteris d'adjudicació, per garantir l'objectivitat de 
les adjudicacions, i a assegurar la publicitat de les adjudicacions dels contractes, 
així com a l'existència dels informes i actes preceptius, degudament motivats i 
signats. 

- L'Entitat ha de limitar els supòsits de tramitació per via d'urgència d'expedients 
de contractació, a aquells que siguen estrictament necessaris, i deixar 
constatació en l'expedient de les raons que justifiquen la dita via. 

- Les obligacions que deriven de l'execució dels contractes, s'han de reconéixer 
d'acord amb el que es disposa en l'article 59.1 del Reial Decret 500/1990 i en les 
bases d'execució del seu pressupost anual. 
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- L'Entitat ha de comptar amb mecanismes de control intern suficients per a evitar 
que tornen a produir-se situacions com la que s'ha posat de manifest en el 
registre comptable de l'execució de l'obra del Centre Cultural de la Vila; de 
manera especial, ha de complir la normativa específica de les despeses amb 
finançament afectat. 
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4. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB 

4.1 Informació general 

El municipi de Castielfabib és a la província de València, concretament en 
l'enclavament del Racó d'Ademús, situat entre les províncies de Terol i Conca. Té una 
extensió de 106,3 quilòmetres quadrats i compta amb cinc pedanies. La població de 
l'Entitat, d'acord amb el padró municipal de primer de gener de 2005, és de 276 
habitants, i s'ha mantingut estable en els últims cinc anys. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, de manera que les 
funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del dit lloc. Aquest lloc de 
treball ha sigut ocupat des del mes de juny de l'any 2001, fins al mes de setembre de 
2004, de forma accidental, per l'únic funcionari de l'Ajuntament. Des d'aquesta última 
data, el lloc està sent ocupat per un funcionari interí. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, es limita a 
determinades àrees significatives, tal i com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, s'ha revista el procediment de tramitació del Compte 
General i el contingut d'aquest, així com l'àrea d'endeutament. 

4.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
no s'ha posat de manifest cap circumstància que afecte de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació. 

En la revisió del compliment de la legalitat durant el període objecte de la fiscalització, 
amb l'abast descrit en l'apartat 1.2 de l'Informe, s'han posat de manifest els 
incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament que 
indiquem tot seguit. 

- El Compte General de l'Entitat de l'exercici de 2004, igual com el d'exercicis 
anteriors, -tal com indiquem en l'apartat 4.3 de l'Informe-, no ha sigut aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament, a pesar del que es disposa en l'article 212.4 de la 
LRHL, i la liquidació del pressupost de l'exercici de 2004 no ha sigut aprovada 
per l'alcalde-president de l'entitat local, en contra del que s'estableix en l'article 
191.3 de la LRHL. 

- El Compte General de l'exercici de 2004 (així com els comptes corresponents 
als tres exercicis anteriors), l'han presentat en aquesta Sindicatura de Comptes 
amb un retard significatiu, incomplint el termini previst en els articles 223 de la 
LRHL i 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes. Aquestes circumstàncies es detallen en l'apartat 4.3 de 
l'Informe. 
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En els diferents apartats de l'Informe que es refereixen a la fiscalització de l'Ajuntament 
de Castielfabib, es recullen també una sèrie de consideracions, observacions i 
recomanacions que, sense afectar de forma significativa l'adequació dels comptes 
fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, o sense tenir la qualificació 
d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen l'actuació de 
l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans 
responsables de l'entitat local. 

4.3 Tramitació del Compte General 

En l'exercici de 2006, l'Ajuntament ha registrat en el sistema informàtic la 
documentació comptable corresponent als exercicis de 2001, 2002, 2003 i 2004, una 
vegada instal·lat el programa informàtic de gestió municipal facilitat per la Diputació de 
València. 

Aqueix endarreriment a l'hora de portar la comptabilitat, ha fet que l'execució 
pressupostària no s'haja pogut realitzar conformement al que s'estableix en la normativa 
pressupostària i en les bases d'execució del pressupost; a pesar de tot això, no consta 
que en l'exercici de 2004 la persona que exercia la funció interventora hi haja formulat 
advertiments de legalitat, ni que el Ple de l'Entitat aprovara cap expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

En l'exercici de 2006 s'ha produït una significativa posada al dia de la comptabilitat de 
l'Ajuntament, de tal manera que en la sessió del Ple celebrada el dia 14 de juny de 2006 
es va donar compte, de forma conjunta, de les liquidacions dels pressuposts 
corresponents als exercicis de 2001, 2002, 2003 i 2004, així com dels comptes generals 
corresponents. 

El Compte General de l'exercici de 2004, al qual es refereix el present informe de 
fiscalització, es va presentar a la Sindicatura de Comptes el dia 19 de juliol de 2006; 
mentre que els corresponents als exercicis de 2001, 2002 i 2003 foren presentats en data 
7 de setembre de 2006. En tots els supòsits l'Entitat ha incomplit de forma significativa 
el termini de rendició previst en els articles 223 de la LRHL i en l'article 9 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

Cal fer notar que els dits comptes generals estan pendents de ser aprovats pel Ple de 
l'Entitat (de manera que s'incompleix el que es disposa en l'article 212.4 de la LRHL), i 
que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2004 no ha sigut aprovada per l'alcalde-
president de l'entitat local (a pesar del que s'estableix en l'article 191.3 de la LRHL). 

L'eina informàtica emprada per a confeccionar el Compte General no té activada la 
possibilitat d'elaborar l'"Estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d'exercicis 
futurs", ni l'annex denominat "Estat de despeses amb finançament afectat", raó per la 
qual els dits documents no han sigut formalitzats. Tampoc no s'hi inclou l'annex 
denominat "Estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries de tresoreria", 
malgrat que aquest sí que consta en el fitxers informàtics. 
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En relació amb la liquidació del pressupost de l'exercici de 2004, s'ha comprovat que no 
hi consta que haja sigut aprovada pel president de l'entitat local. En l'informe previ de la 
Secretaria-Intervenció, les xifres del total de drets reconeguts nets i d'obligacions 
reconegudes netes no coincideixen amb les que figuren en l'estat del Compte General 
denominat "Resultat pressupostari". 

Amb independència de les circumstàncies exposades, cal manifestar que, en el moment 
de realitzar les tasques de fiscalització, l'Ajuntament, en termes generals, portava la 
comptabilitat principal que s'estableix en la regla 43 de la Instrucció de Comptabilitat 
del Tractament Especial Simplificat, per a entitats locals d'àmbit territorial amb 
població inferior a 5.000 habitants, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 17 de juliol de 1990. 

No obstant això, s'ha de dir que el llibre de comptabilitat principal denominat "Inventari 
i balanços" (en el qual ha de figurar l'inventari de béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, degudament valorats conformement al que s'indica en la 
regla 51 de la Instrucció citada), no està actualitzat. 

4.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recap. % recap.

Imposts directes 54.300 -- 54.300 44.575 82% 40.189 90%

Imposts indirectes 4.000 -- 4.000 1.295 32% 1.295 100%

Taxes i d'altres ingressos 105.200 -- 105.200 95.569 91% 86.680 91%

Transferències corrents 71.973 -- 71.973 70.383 98% 55.155 78%

Ingressos patrimonials 16.900 -- 16.900 11.144 66% 8.744 78%

Alienació invers. reals 50 -- 50 -- -- -- -- 

Transferències de capital 222.477 -- 222.477 222.476 100% 18.030 8%

Actius financers -- 41.315 41315 -- -- -- -- 

Passius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Total 474.900 41.315 516.215 445.442 86% 210.093 47%
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ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modif. Definitiu Obligs. % exec. Pags. líqs. % pag. 

Despeses de personal 49.702 -- 49.702 35.180 71% 29.563 84%

Compra béns i serveis 155.151 39.305 194.456 142.990 74% 84.937 59%

Interessos 2.000 1.400 3.400 3.315 98% 3.315 100%

Transferències corrents 14.757 -- 14.757 9.087 62% 5.674 62%

Inversions reals 250.125 -- 250.125 248.596 99% 48.728 20%

Transferències capital -- -- -- -- -- -- -- 

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers 3.164 611 3.775 3.775 100% 3.775 100%

Total 474.899 41.316 516.215 442.943 86% 175.992 40%

Quadre 20 
 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que recollim a 
continuació. 

 

Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 44.575 47.033 (5,2%) 
II.    Imposts indirectes 1.295 21.641 (94,0%) 
III.  Taxes i d'altres ingressos 95.569 87.598 9,1% 
IV.  Transferències corrents 70.383 95.068 (26,0%) 
V.    Ingressos patrimonials 11.144 12.422 (10,3%) 
VII. Transferències de capital 222.476 78.596 183,1% 

Total 445.442 342.358 30,1% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 35.180 69.894 (49,7%) 
II.   Compra béns i serveis 142.990 159.648 (10,4%) 
III.  Interessos 3.315 1.860 78,2% 
IV.  Transferències corrents 9.087 8.766 3,7% 
VI.  Inversions reals 248.596 93.318 166,4% 
IX.  Passius financers 3.775 3.164 19,3% 

Total 442.943 336.650 31,6% 

Quadre 21 
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El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 445.442 

Obligacions reconegudes netes 442.943 
 

Resultat pressupostari 2.499 
 

Desviacions positives de finançament -- 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 
 

Resultat pressupostari ajustat 2.499 

Quadre 22 
 

El romanent de tresoreria de l'exercici 2004, expressat en euros, tal i com es recull en el 
Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 578.732 
+ del pressupost corrent 235.349 
+ de pressuposts tancats 343.028 
+ d'operacions no pressupostàries 355 
- saldos dubtós cobrament -- 
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 
2. Creditors pendents de pagament 539.050 
- del pressupost corrent 266.951 
- de pressuposts tancats 237.087 
- del pressupost d'ingressos -- 
- d'operacions no pressupostàries 35.012 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 
3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 12.532 
4. Romanent de tresoreria afectats a despeses amb finançament afectat -- 
5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 52.214 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 52.214 

Quadre 23 
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En relació amb el "Romanent de tresoreria", s'ha observat que hi figuren registrats 
deutors pendents de cobrament de pressuposts tancats per un import de 343.028 euros, 
que equivalen al 77% dels drets reconeguts nets de l'exercici. 

S'ha d'observar que, de la citada xifra de deutors pendents de cobrament, en correspon 
un import de 253.288 euros al capítol VII, "Transferències de capital", principalment de 
la Diputació de València. També del mateix saldo de deutors pendents de cobrament, hi 
ha una xifra de 93.312 euros que té una antiguitat superior a cinc anys. 

Hem comprovat, d'altra banda, que una única societat limitada concentra el 64% de 
l'import de 237.087 euros corresponent als creditors pendents de pagament de 
pressuposts tancats. L'import dels deutes amb aquest mateix creditor corresponents a 
l'exercici de 2004, equival 51% dels creditors pendents del pressupost corrent. 

Cal fer notar que existeixen diversos saldos d'elevada antiguitat en els drets pendents de 
cobrament de pressuposts tancats corresponents als capítols I, II i III, així com en les 
obligacions pendents de pagament de pressuposts tancats corresponents als capítols II i 
IV, que l'Entitat ha de regularitzar. 

La regularització ha d'afectar també un import de 35.012 euros que correspon als 
creditors pendents de pagament d'operacions no pressupostàries que figuren en el 
romanent de tresoreria, i que provenen de diversos deutes no reclamats d'elevada 
antiguitat. 

El contingut del Compte General de l'exercici de 2004 es completa amb el balanç de 
situació i el compte de resultats, estats que recollim a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte Import Concepte Import 

Immobilitzat material 397.162 Patrimoni i reserves 429.566 

Immobilitzat immaterial -- Subvencions de capital 2.101.040 

Inversions, infraestr. i béns ús general 2.143.436 Deutes a llarg termini 21.413 

Immobilitzat financer -- Deutes a curt termini 539.050 

Despeses per cancel·lar -- Partides pendents d'aplicació 8.400 

Deutors 578.733 Resultats 32.394 

Comptes financers  12.532   

Resultats pendents d'aplicació --   

Total 3.131.863 Total 3.131.863 

Quadre 24 
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COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 39.591 Vendes 85.266 

Despeses financeres 3.315 Rendes de la propietat i de l'empresa 20.112 

Tributs 1.034 Tributs lligats a la produc. i la import. 31.015 

Treballs, subministrs. i serveis exteriors 137.544 Imposts corrents s/renda i patrimoni 14.854 

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació -- 

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 70.383 

Transferències corrents 9.087 Imposts sobre el capital -- 

Transferències de capital -- D'altres ingressos 1.335 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deure 190.571 Suma de l'haver 222.965 
 

Resultat corrent de l'exercici 32.394
 

Resultat extraordinari --

Resultat de la cartera de valors --

Modif. de drets i obligs. de ppressups. tancats --
 

(PÈRDUES) / GUANYS 32.394

Quadre 25 
 

4.5 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

L'endeutament de l'Ajuntament està instrumentat per mitjà d'un préstec a llarg termini 
concertat l'any 1999, el capital pendent de pagament del qual a la data de tancament de 
l'exercici de 2004 ascendia a 21.413 euros; el seu cost financer, en l'exercici, significà 
un total de 921 euros. 

Com a resultat del treball efectuat, en la revisió financera s'ha posat de manifest que els 
imports que figuren en la liquidació del capítol IX, "Passius financers", del pressupost 
de despeses, així com els "Deutes a llarg termini" que figuren en el passiu del balanç de 
situació, s'ajusten en els seus aspectes significatius als principis comptables que hi són 
d'aplicació i reflecteixen la imatge fidel del l'endeutament de l'Ajuntament. 

No obstant això, hem comprovat que durant l'exercici de 2004 l'Ajuntament pagà 3.646 
euros en concepte de despeses financeres i comissions per descoberts en compte 
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corrent, dels quals es van registrar 2.394 euros en el capítol III, "Despeses financeres", i 
1.252 euros, en el capítol II, "Despeses en béns corrents i serveis". 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'Entitat, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- El cost registrat de l'endeutament a llarg termini en l'exercici de 2004, sense 
considerar les despeses financeres derivades dels descoberts en compte corrent, 
ha sigut del 3,92%. 

- En l'exercici de 2004 l'estalvi net declarat va ser positiu i l'índex del volum de 
capital viu va ascendir al 9%. 

- La càrrega financera global per habitant ha sigut de 39 euros. 

4.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Castielfabib, i d'acord amb l'anàlisi 
recollida en els apartats anteriors, es formulen les recomanacions següents. 

En relació amb la formació i tramitació del Compte General de l'Ajuntament, d'acord 
amb el que hem expressat en l'apartat 4.3 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries perquè el personal de 
l'Ajuntament porte la comptabilitat utilitzant els programes informàtics d'ús 
estés, que compten amb un adequat servei d'actualització i manteniment -entre 
els quals es troba el facilitat per la Diputació Provincial-, de forma que siga 
possible exercir el necessari control intern i acomplir els terminis legals establits 
per a elaborar el pressupost, per a liquidar-lo i per a tramitar el Compte General. 

- L'Entitat ha de continuar i finalitzar, com més prompte millor, els treball 
d'actualització de la comptabilitat, tot efectuant les regularitzacions indicades en 
els estats financeres, de manera que les xifres dels principals estats comptables 
de l'Ajuntament reflectisquen adequadament la imatge fidel de la seua situació. 

- L'Ajuntament ha de procurar que l'inventari dels béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, siga actualitzat i integrat en la comptabilitat, de 
manera que permeta reflectir la imatge fidel del l'immobilitzat que figura en el 
balanç de situació, tant pel que fa al seu cost d'adquisició, com a les 
amortitzacions anuals (que hom no està fent). 

- L'Entitat s'ha de proveir dels mitjans informàtics necessaris, integrats en la 
comptabilitat (o, si és el cas, utilitzar uns altres mitjans auxiliars), que li 
permeten portar la totalitat dels llibres de comptabilitat establits per la 
normativa; especialment pel que fa a la informació referida al finançament 
afectat i als compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. 
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Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions fetes en l'apartat 4.5 de 
l'Informe, interessa formular les recomanacions següents: 

- És convenient que l'Entitat millore la gestió dels excedents líquids de tresoreria, 
per evitar que es tornen a produir en el futur descoberts en compte corrent, 
mitjançant el manteniment del menor nombre possible de comptes bancaris; així 
com l'establiment d'un adequat control periòdic sobre els saldos seus. 

- Es considera que les condicions relatives al tipus d'interés pactat en el préstec a 
llarg termini concertat, podrien ser millorades, a la vista dels tipus d'interés que 
s'apliquen a les operacions del sector públic i del nul cost de la seua cancel·lació 
anticipada. 

- L'Entitat ha de tenir en compte que els interessos i les comissions per descobert 
en compte corrent són despeses financeres, i com a tals s'han de registrar en el 
capítol III del pressupost i en la comptabilitat patrimonial. 
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5. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE DOLORES 

5.1 Informació general 

El municipi de Dolores és a la província d'Alacant i té una superfície de 18,25 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 7.095 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2005, ve mantenint un lent creixement en els últims cinc 
anys. 

El lloc de treball de Secretaria té caràcter de segona classe, de manera que no hi ha, a 
més d'aquest, cap lloc d'Intervenció. S'ha de dir que durant l'exercici de 2004 els dos 
llocs estigueren coberts pel seu personal titular, habilitats nacionals. L'any 2005 els dos 
llocs quedaren vacants i, des de llavors, estan ocupats de manera accidental per 
funcionaris interins; en el cas de la Intervenció, per la persona que ocupava un lloc de 
treball de tècnic de grau mitjà de l'Entitat. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, es limita a 
determinades àrees significatives, tal i com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, hem revisat el procediment de tramitació del Compte 
General i el seu contingut, així com les àrees d'endeutament, personal i contractació 
administrativa. 

Segons un certificat de data 14 de març de 2006, que té el vistiplau de l'actual president 
de la corporació i està signat pel tresorer, pel secretari accidental i per l'interventor 
accidental, durant l'exercici de 2004 no es van formular advertiments de legalitat. 

5.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de manera significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació: 

- S'ha comprovat que hom no ha registrat en el compte de resultats la suma de 
97.091 euros corresponents a despeses de personal per nòmines i assegurances 
socials de l'any 2004; segons el detall de l'apartat 5.5 de l'Informe. 

- En l'exercici de 2004 s'han reconegut indegudament drets per import de 135.720 
euros, que van servir per a aprovar un expedient de generació de crèdits per 
ingressos. Aquesta circumstància ha fet que el resultat pressupostari, el 
romanent de tresoreria i el resultat economicofinancer de l'exercici de 2004, 
estiguen sobrevalorats en la quantia citada; tal com s'indica en l'apartat 5.7 de 
l'Informe. 

Així mateix, cal fer notar que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast 
descrit en l'apartat 1.2, s'han posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, els següents incompliments rellevants de la normativa jurídica a què està 
sotmés l'Ajuntament: 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 60 - 

- L'Ajuntament no disposa d'un inventari de béns i drets; això constitueix un 
incompliment del que es disposa en l'article 17.1 del Reglament de Béns de les 
Entitats Locals, on s'estableix que el dit inventari ha de ser format i actualitzat 
de forma permanent; tal com es recull en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

- L'Ajuntament no ha elaborat la relació de llocs de treball, en la qual s'han de 
recollir -entre altres qüestions- els distints conceptes retributius del personal; 
això constitueix un incompliment del que es disposa en l'article 90.2 de la 
LBRL. Tampoc no ha constituït cap registre de personal, amb les dades que 
serveixen de base per a justificar totes les retribucions; cosa que incompleix el 
que s'estipula en l'article 90.1 de la LBRL. Tal com s'indica en l'apartat 5.5 de 
l'Informe. 

- L'Entitat no ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província els acords plenaris 
relatius a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva; cosa que 
incompleix el que es preveu en l'article 75.5 de la LBRL. A part d'això, en la 
publicació d'un nomenament de personal eventual, no es va incloure la 
designació de la persona que ocupava el dit lloc. Aquestes circumstàncies es 
detallen en l'apartat 5.5 de l'Informe. 

- En la gestió dels seus expedients de contractació, l'Ajuntament ha incomplit 
diversos articles de la LCAP; els més notables són els que es refereixen als 
supòsits en què no s'ha promogut la preceptiva publicitat i concurrència (o 
aquestes s'han vist limitades per la introducció de criteris d'adjudicació 
subjectius) en els plecs corresponents, o als supòsits en què no es formalitzen 
les actes de comprovació del replantejament o de recepció de les obres; tal i 
com indiquem en l'apartat 5.7 de l'Informe. 

En els diversos apartats de l'Informe referits a la fiscalització de l'Ajuntament de 
Dolores, es recullen, encara, una sèrie de consideracions, observacions i recomanacions 
que, sense afectar de forma significativa l'adequació dels comptes fiscalitzats als 
principis comptables que hi són d'aplicació, ni tenir la qualificació d'incompliments 
rellevants de les normes jurídiques que disciplinen l'actuació de l'Ajuntament, han de 
ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans responsables de 
l'entitat local. 

5.3 Tramitació del Compte General 

L'Ajuntament ha complit els terminis establits en la LRHL per a la rendició del dit 
compte per part de l'alcalde, la formació per part de la Intervenció, la informació de la 
Comissió Especial de Comptes i la publicitat en el tràmit d'exposició per a al·legacions. 
El Compte General, el va aprovar el Ple de l'Ajuntament el dia 24 de juny de 2005. 

A l'hora de presentar-lo a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (en 
compliment de l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig), l'Ajuntament usà la possibilitat de reduir el contingut de la documentació 
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mitjançant el seu enviament telemàtic, que tingué lloc el dia 2 de novembre de 2005, a 
penes dos dies després de finalitzar el termini legalment establit (el dia 31 d'octubre). 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet existent en les dependències de l'Ajuntament, s'hi ha posat de manifest que el 
dit Compte s'ajusta -en termes generals- al que es disposa en la normativa aplicable; s'hi 
observaren algunes petites incoherències internes, que foren esmenades posteriorment. 

No obstant això, l'eina informàtica emprada per confeccionar el Compte General no 
tenia activada la possibilitat d'elaborar l'"Estat del deute" ni l'annex del Compte General 
denominat "Estat de despeses amb finançament afectat". Aquests documents foren 
confeccionats de forma independent. 

Amb independència d'això, interessa destacar que l'Ajuntament no disposa de cap 
inventari de béns i drets; cosa que incompleix el que s'estableix en l'article 17.1 del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, en el qual s'indica que el dit inventari ha de 
ser format i actualitzat de forma permanent. 

S'ha de dir, però, que l'"Estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d'exercicis 
futurs", no l'havien omplit i que no constava l'existència de l'annex denominat "Estat de 
compromisos d'ingrés a càrrec de pressuposts futurs". 

La liquidació del pressupost, que forma part del Compte General, va ser aprovada en el 
termini legalment establit. No hi ha constatació, però, que fora tramesa a la comunitat 
autònoma corresponent, malgrat el que es disposa en l'article 193.5 de la LRHL. 

Hem comprovat que l'Ajuntament, en termes generals, porta els llibres obligatoris i 
auxiliars que es detallen en les regles 64 a 74 i 75 a 81 de la Instrucció de Comptabilitat 
per a l'Administració Local, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 
17 de juliol de 1990. 

No obstant això, l'Entitat no ha formalitzat el llibre de comptabilitat principal 
denominat "Inventari i balanços", en el qual ha de figurar l'inventari de béns de l'Entitat 
i els drets i les càrregues que constitueixen el seu patrimoni, degudament valorats, 
conformement al que s'indica en la regla 67 de la Instrucció, i això perquè l'aplicació 
informàtica no el pren en consideració. Els llibres de comptabilitat, d'altra banda, no 
han sigut diligenciats amb la data i la signatura de la persona autoritzada (encara que sí 
que figuren en suports informàtics). 

5.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són els que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recap. % recap.

Imposts directes 1.132.000 -- 1.132.000 1.053.409 93% 965.923 92%

Imposts indirectes 300.000 -- 300.000 399.812 133% 328.389 82%

Taxes i d'altres ingressos 1.084.648 367.545 1.452.193 1.786.408 123% 1.003.409 56%

Transferències corrents 1.183.000 21.262 1.204.262 1.059.343 88% 1.041.409 98%

Ingressos patrimonials 35.300 -- 35.300 44.044 125% 5.214 12%

Alienació invers. reals 600.000 -- 600.000 -- -- -- -- 

Transferències de capital 116.150 90.487 206.637 234.542 114% 53.087 23%

Actius financers 5.000 110.150 115.150 3.054 3% 3.054 100%

Passius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Total 4.456.098 589.444 5.045.542 4.580.612 91% 3.400.485 74%

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. líqs % pag.

Despeses de personal 1.712.400 (107.836) 1.604.564 1.601.749 100% 1.594.652 100% 

Compra béns i serveis 1.299.400 484.762 1.784.162 1.782.972 100% 1.138.581 64% 

Interessos 70.000 -- 70.000 57.244 82% 57.244 100% 

Transferències corrents 145.100 (20.000) 125.100 120.761 97% 98.919 82% 

Inversions reals 181.100 232.518 413.618 181.337 44% 82.478 45% 

Transferències capital -- -- -- -- -- -- -- 

Actius financers 5.000 -- 5.000 3.758 75% 3.758 100% 

Passius financers 363.300 -- 363.300 86.566 24% 86.566 100% 

Total 3.776.300 589.444 4.365.744 3.834.387 88% 3.062.198 80%

Quadre 26 
 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que mostrem a 
continuació. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 1.053.409 1.026.414 2,6% 

II.    Imposts indirectes 399.812 274.000 45,9% 

III.  Taxes i d'altres ingressos 1.786.408 694.645 157,2% 

IV.  Transferències corrents 1.059.343 1.036.602 2,2% 

V.    Ingressos patrimonials 44.044 32.818 34,2% 

VI.  Alienació inversions reals 234.542 309.713 (24,3%) 

VII. Transferències de capital 3.054 3.807 (19,8%) 

Total 4.580.612 3.377.999 35,6% 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.      Despeses de personal 1.601.749 1.410.222 13,6% 

II.     Compra béns i serveis 1.782.972 1.443.543 23,5% 

III.    Interessos 57.244 69.717 (17,9%) 

IV.    Transferències corrents 120.761 118.935 1,5% 

VI.    Inversions reals 181.337 856.205 (78,8%) 

VIII. Actius financers 3.758 3.667 2,5% 

IX.    Passius financers 86.566 63.020 37,4% 

Total 3.834.387 3.965.309 (3,3%) 

Quadre 27 
 

En la comparació dels drets i obligacions reconeguts dels pressuposts dels exercicis de 
2003 i 2004, destaca l'increment -en termes relatius- del 157,2% en els drets liquidats 
del capítol III del pressupost d'ingressos. 

En la revisió dels conceptes que integren el dit capítol, s'ha posat de manifest que els 
increments superiors al 100%, en termes relatius, s'han produït en "Infraccions 
urbanístiques", "Subministrament d'aigua" i "Imprevists", amb sengles increments de 
608.672 euros, 257.507 euros i 86.433 euros respectivament. 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent, en euros: 
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Concepte Import 

Drets reconeguts nets 4.573.724 

Obligacions reconegudes netes 3.834.388 
 

Resultat pressupostari 739.336 
 

Desviacions positives de finançament 100.605 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 
 

Resultat pressupostari ajustat 638.731 

Quadre 28 
 

El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, expressat en euros, tal com es recull en 
el Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 1.717.304 

+ del pressupost corrent 1.173.239 

+ de pressuposts tancats 933.078 

+ d'operacions no pressupostàries 2.106 

- saldos de dubtós cobrament 386.571 

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 4.548 

2. Creditors pendents de pagament 2.111.542 

- del pressupost corrent 772.189 

- de pressuposts tancats 701.372 

- del pressupost d'ingressos 294 

- d'operacions no pressupostàries 637.687 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 

3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 354.392 

4. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat 120.755 

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) (160.601) 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) (39.846) 

Quadre 29 
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S'ha de dir que l'exercici de 2004 ha estat marcat per la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2003, aprovada en data 23 de juny de 2004, en la qual es va posar de 
manifest un romanent de tresoreria negatiu d'1.586.144 euros, un estalvi net negatiu de 
47.301 euros i un saldo pressupostari no financer (diferència entre els capítols I a VII 
de despeses i ingressos de la liquidació del pressupost) també negatiu per valor de 
524.430 euros. 

Altrament, en l'exercici de 2004 -tal i com es desprén de les dades recollides en els 
quadres anteriors-, el romanent de tresoreria s'ha rebaixat de forma notable i, a pesar de 
ser encara negatiu, s'ha situat en la xifra de 39.846 euros. L'esforç desenvolupat per 
l'Ajuntament ha determinat un estalvi net positiu de 668.408 euros i un saldo 
pressupostari no financer calculat en 612.040 euros. 

S'ha observat que una de les causes principals de l'elevat romanent de tresoreria negatiu 
en l'exercici de 2003, va ser l'aplicació de la base d'execució del pressupost número 
54.2, relativa als criteris que determinen els saldos de dubtós cobrament que cal 
considerar a l'hora de calcular el dit romanent. 

En l'últim trimestre de l'exercici de 2004 es va tramitar una modificació de la citada 
disposició de les bases d'execució, de manera que els saldos de dubtós cobrament, que 
en el romanent de tresoreria de l'exercici de 2003 ascendiren a 1.176.093 euros, van 
disminuir en l'exercici de 2004 fins als 386.571 euros. 

Interessa destacar que, en compliment del que es preveu en la Llei 18/2001, General 
d'Estabilitat Pressupostària, i a la vista del saldo pressupostari no financer de l'exercici 
de 2003, en data 17 de febrer de 2005 el Ple de l'Ajuntament aprovà un pla de 
sanejament (que va ser actualitzat després de liquidar el pressupost de l'exercici de 
2003), en el qual es conclou que la formulació del dit pla no és necessària des del punt 
de vista legal, encara que sí que ho són les mesures que es proposen. 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que es mostren a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte Import Concepte Import 

Immobilitzat material 1.894.043 Patrimoni i reserves 1.051.015 

Immobilitzat immaterial 30.051 Subvencions de capital 5.172.392 

Invers., infraestr. i béns ús general 6.328.072 Deutes a llarg termini 1.594.227 

Immobilitzat financer 4.960 Deutes a curt termini 2.111.542 

Despeses per cancel·lar -- Partides pendents d'aplicació 4.548 

Deutors 2.108.423 Resultats 888.757 

Comptes financers 456.932   

Resultats pendents d'aplicació --   

Total 10.822.481 Total 10.822.481 

Quadre 30 

COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 1.630.095 Vendes 1.028.074 

Despeses financeres 57.244 Rendes de la propietat i de l'empresa 710.535 

Tributs -- Tributs lligats a la produc. i la import. 1.073.917 

Treballs, subminis. i serveis exteriors 1.754.626 Imposts corrents s/renda i patrimoni 318.862 

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació -- 

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 1.059.343 

Transferències corrents 120.761 Imposts sobre el capital 53.553 

Transferències de capital -- D'altres ingressos 91.842 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deure 3.562.726 Suma de l'haver 4.336.126 
  

Resultat corrent de l'exercici 773.400 
  

Resultat extraordinari 5.911 

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. drets i obligs. pressups. tancats 109.446 
  

(PÈRDUES) / GUANYS 888.757 

Quadre 31 
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5.5 Fiscalització de l'àrea de personal 

La plantilla de personal de l'Ajuntament està formada per seixanta-tres llocs de treball, 
dels quals trenta-quatre són funcionaris i vint-i-nou, laborals. L'única variació que ha 
experimentat en l'exercici de 2004, respecte de l'anterior, ha sigut la creació d'una plaça 
de personal eventual. 

S'ha observat que un total de vint-i-cinc llocs de treball, un 39,7% del total, estaven 
vacants o ocupats per personal interí o amb contracte temporal. Cal manifestar que 
aquests últims representen un percentatge del 26,9% del personal de l'Ajuntament. En 
el mes de febrer de 2003 es va fer una oferta d'ocupació pública, en la qual solament es 
van incloure set dels dits vint-i-cinc llocs de treball. No s'ha desenvolupat cap 
procediment de selecció en l'exercici de 2004. 

D'altra banda, interessa ressenyar que, durant l'exercici de 2004, tant l'alcalde, com un 
dels regidors, exerciren els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, i que en 
determinats períodes de l'any es produeixen diverses contractacions laborals per atendre 
l'execució de programes concrets. 

Un detall per articles de l'execució del capítol I, "Despeses de personal", del pressupost 
de l'exercici de 2004, és el següent, expressat en euros: 

 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

% 
execució 

%  
pagament

Alts càrrecs 60.000 55.090 55.090 91,8% 100% 

Personal eventual de gabinets 2.200 2.034 2.034 92,4% 100% 

Personal funcionari 646.458 608.302 608.261 94,1% 100% 

Personal laboral 443.300 450.131 446.112 101,5% 99,1% 

D'altre personal 32.707 11.013 11.013 33,7% 100% 

Incentius al rendiment 77.699 124.840 124.072 160,7% 99,4% 

Despeses socials a càrrec de l'ocupador 342.200 350.339 348.070 102,4% 99,3% 

Total capítol 1.604.564 1.601.749 1.594.652 99,8% 99,6% 

Quadre 32 
 

En l'exercici de 2004 hi hagué modificacions de crèdit en el capítol de despeses de 
personal que van significar, en total, una reducció de les previsions inicials de 107.836 
euros. 

Respecte de l'exercici anterior, les obligacions reconegudes del capítol de despeses de 
personal s'han incrementat en 191.527 euros, un 13,6%. Les despeses de personal de 
l'Ajuntament constitueixen el 41,8% del total de despeses del pressupost liquidat. 
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Les conclusions de major interés que s'han posat de manifest en la revisió financera 
d'aquesta àrea de despeses de personal, són les següents: 

- Els pagaments de les retribucions del personal de l'Ajuntament corresponents a 
la paga extraordinària de desembre de l'exercici de 2004, així com els de les 
assegurances socials a càrrec de l'Ajuntament corresponents al mes d'octubre de 
l'exercici de 2004, per sengles xifres de 55.339 euros i 41.752 euros, no 
s'imputaren al pressupost de l'exercici, sinó que les van registrar com una 
operació no pressupostària de tresoreria, que figura a 31 de desembre de 2004 
en l'actiu del balanç com una partida pendent d'aplicació. 

- En el mes de gener de 2004 es van reconéixer obligacions per les assegurances 
socials a càrrec de l'Ajuntament corresponents als mesos de novembre i 
desembre de l'exercici de 2003 per 36.712 euros. S'ha de dir que l'import 
corresponent al mes de desembre de 2004 per aquest mateix concepte, no ha 
sigut imputat al pressupost d'aquest exercici. 

- Fins al mes d'agost de 2004, l'Ajuntament va registrar com una obligació 
reconeguda i com a despesa general la quota de la Seguretat Social a càrrec del 
treballador, cosa que va generar un saldo creditor indegut en el compte 
"Seguretat Social creditora", per 69.209 euros. Per compensar el dit error, 
l'import total de les assegurances socials a càrrec de l'Ajuntament corresponent 
als mesos de setembre i novembre de 2004, per 67.545 euros, no es va registrar 
com una obligació reconeguda, sinó com una operació no pressupostària, 
compensant el saldo creditor del compte indicat. 

- La totalitat de la nòmina del mes de desembre, per 97.918 euros, es va imputar, 
de forma indeguda, al concepte pressupostari "Retribucions bàsiques del 
personal funcionari d'administració general" i al compte "Funcionaris", del 
compte de resultats. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió del compliment de la legalitat en la 
gestió de personal de l'Ajuntament, s'han posat de manifest les següents circumstàncies 
que interessa ressaltar, i que haurà de resoldre l'Entitat: 

- L'Ajuntament no ha elaborat la relació de llocs de treball, en la qual s'han de 
recollir -entre altres qüestions- els distints conceptes retributius del personal; 
això constitueix un incompliment del que es disposa en l'article 90.2 de la 
LBRL. Tampoc no ha constituït cap registre de personal, amb les dades que 
serveixen de base per a justificar totes les retribucions; cosa que incompleix el 
que es disposa en l'article 90.1 de la LBRL. 

- Hem revisat una mostra significativa d'expedients del personal laboral i s'ha 
comprovat que no contenen tota la informació relativa a la vida administrativa o 
laboral dels treballadors, a les seues dades personals i familiars o als 
procediments de selecció realitzats. 
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- No hi ha constatació que s'hagen publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
els acords plenaris relatius a les retribucions dels càrrecs amb dedicació 
exclusiva, malgrat el que s'estableixen l'article 75.5 de la LBRL. 

- Quan es publicà en el Butlletí Oficial de la Província el nomenament del 
personal eventual de l'Ajuntament, no s'hi va incloure la designació de la 
persona que ocupava el dit lloc; cosa que incompleix l'article 104.3 de la LBRL. 

5.6 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

L'endeutament de l'Ajuntament està instrumentat per mitjà de deu préstecs a llarg 
termini, per un import total d'1.594.227 euros; així com en un compte de crèdit anual 
per a operacions de tresoreria, per una quantia de 440.000 euros, de la qual hom ha 
disposat totalment. Cal fer notar que el 83% del saldo del deute viu de l'endeutament a 
llarg termini correspon a operacions concertades en els anys 2000, 2001 i 2002. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera, s'ha posat de manifest que els 
imports que figuren en la liquidació dels capítols IX, "Passius financers", i III, 
"Despeses financeres", del pressupost de despeses, així com els "Deutes a llarg termini" 
que figuren en el passiu del balanç de situació i les "Despeses financeres" registrades en 
el compte de resultats, s'ajusten, en els seus aspectes significatius, als principis 
comptables que hi són d'aplicació i reflecteixen la imatge fidel de l'endeutament de 
l'Ajuntament i el seu cost. 

Segons que s'indica en l'apartat 5.3 de l'Informe, en el Compte General no s'ha inclòs el 
denominat "Estat del deute". No obstant això, cal manifestar que, entre la informació 
referida al pressupost de 2004 de l'Ajuntament, es va incloure un document denominat 
"Càrrega financera", el contingut del qual s'assembla al de l'"Estat del deute". 

En relació amb la gestió de l'endeutament, s'ha observat que la pòlissa de crèdit 
formalitzada en el 2004, així com la que va véncer en el mateix exercici, per sengles 
xifres de 440.000 euros i 500.000 euros de límit, foren disposades en la seua totalitat, a 
pesar que els excedents líquids de tresoreria en comptes a la vista en entitats de crèdit 
mai no foren inferiors a 150.000 euros. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'Entitat, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- El cost registrat de l'endeutament a llarg termini ha sigut del 2,84%. 

- L'estalvi net declarat va ser positiu, per 668.408 euros, i l'índex de volum de 
capital viu va ser del 47%. 

- En l'exercici de 2004 la càrrega financera global per habitant ha ascendit a la 
xifra de 21 euros. 
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5.7 Fiscalització de l'àrea de contractació 

La fiscalització de l'àrea de contractació s'ha fet mitjançant la revisió d'una mostra dels 
expedients de contractació tramitats i vigents en l'exercici de 2004, els quals han sigut 
seleccionats a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament i de la declaració anual 
d'operacions amb terceres persones, de la qual s'han analitzat els creditors i proveïdors 
d'elevada quantia. 

El detall de la mostra, amb indicació d'un número de referència atorgat en el marc 
d'aquesta fiscalització, de l'objecte del contracte i de l'import d'adjudicació, amb les 
xifres expressades en euros, és el següent: 

 
Núm. ref. Objecte Import d'adjudicació 

1/04 Equipament nou edifici de l'ajuntament, fase I 175.875 

2/04 Arrendament carpes per a fira de ramaderia 28.675 

3/04 Conc. servei proveïment aigua potable i sanejament 0,02€/m3 i 1,2% cont. 

4/04 Construcció de l'edifici de l'ajuntament 879.013 

5/04 Construcció de la piscina municipal 521.219 

Quadre 33 
 

Quant a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar l'Entitat en iniciar els 
expedients de contractació, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels expedients analitzats no consta l'ordre d'inici de l'expedient, malgrat 
el que s'estableix en l'article 67 de la LCAP. 

- En l'expedient 3/04, que va ser adjudicat l'any 1994, no hi ha documentació 
suficient relativa a les actuacions administratives prèvies. 

- Hem comprovat que determinades prestacions de servei de quantia individual 
superior a 12.020 euros, foren tramitats com a contracte menor, sense aplicar-hi 
les normes sobre preparació, licitació i adjudicació que vénen regulades en la 
LCAP per als contractes de consultoria i assistència i els de serveis d'aqueixa 
quantia. 

- La tramitació dels expedients 1/04 i 5/04 es va fer per la via d'urgència, malgrat 
haver-se posat de manifest que la declaració d'urgència no havia sigut 
degudament motivada per l'òrgan de contractació, en contra del que s'estableix 
en l'article 71 de la LCAP. 
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L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cada un dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes, permet posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En l'expedient 3/04, que va ser adjudicat l'any 1994, no consta documentació 
suficient relativa al procediment d'adjudicació. 

- En l'expedient 4/04 l'anunci de licitació no indica la possibilitat d'autoritzar 
variants, malgrat que en el plec sí que estava prevista queixa possibilitat. 

- En els criteris d'adjudicació que s'inclouen en el plec de l'expedient 4/04, el preu 
té una rellevància inferior al 13%; mentre que les característiques estètiques i 
funcionals en representen un 30%. 

- En el procediment negociat desenvolupat en l'expedient 2/04, el termini de 
presentació de proposicions va ser de cinc dies, insuficient per a preparar i 
trametre la documentació que s'hi sol·licitava. 

- En els expedients 2/04 i 5/04 no s'ha formalitzat el contracte, exigit per l'article 
55 de la LCAP. 

- En l'expedient 5/04 no s'ha constituït la garantia definitiva, la qual, d'acord amb 
el que es disposa en la LCAP, ascendia a 20.849 euros. 

- En els expedients 4/04 i 5/04 no es va fer publicitat de l'adjudicació. 

En relació amb l'expedient 5/04, cal fer notar que es va convocar un concurs tramitat 
per via d'urgència, que quedà desert; per aquesta raó, en aplicació de l'article 141 de la 
LCAP, es va iniciar un procediment negociat sense publicitat. En aquest procediment 
s'han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- No hi ha constatació en l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes 
rebudes o -si va ser el cas- d'una certificació de la recepció d'un sol oferent. 
L'única oferta que consta en l'expedient és la presentada per l'adjudicatari final 
del contracte. 

- No hi ha en l'expedient documentació que acredite la solvència econòmica i 
financera de l'adjudicatari, ni la classificació corresponent, ni la declaració 
responsable de no incórrer en els supòsits de prohibició de contractar amb 
l'Administració. 

Quant als procediments d'execució dels contractes subscrits en els expedients analitzats, 
interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En l'expedient 5/04 es va subscriure una acta parcial de comprovació del 
replantejament per una part de l'obra. 
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- En l'expedient 5/04, s'ha comprovat que determinats documents comptables 
d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació, no estan signats per 
l'alcalde-president. 

- El contracte formalitzat en l'expedient 4/04 ha sigut modificat en 214.640 euros, 
que superen el percentatge establit en l'article 101.3.b) i en la disposició 
addicional novena de la LCAP; però no consta en l'expedient cap justificació 
sobre la improcedència de convocar una nova licitació. 

- En l'expedient 5/04 consta una acta parcial de recepció de les obres formalitzada 
en data 12 de juliol de 2004. 

- No s'ha formalitzat l'acta de recepció definitiva de les obres en l'expedient 4/04. 
En data 26 d'abril de 2005 es va alçar una acta de recepció provisional i es signà 
un acord amb l'adjudicatari. 

- L'Ajuntament ha incomplit l'obligació de trametre al Tribunal de Comptes i a la 
Sindicatura de Comptes (en compliment del que es preveu en l'article 57.1 de la 
LCAP) la documentació relativa al contracte formalitzat en l'expedient 4/04. 

En relació amb el registre comptable en l'exercici de 2004 del contracte subscrit en 
l'expedient 3/04, relatiu a la concessió del servei de proveïment d'aigua potable i de 
sanejament, s'han posat de manifest els fets següents: 

- La compra dels cabals d'aigua per a subministrar-la als ciutadans de la localitat, 
forma part de les despeses d'explotació de l'empresa concessionària; malgrat 
això, el subministrador dels dits cabals ha vingut facturant-los a l'Ajuntament, el 
qual cobrava idèntic import al concessionari del servei. 

 Aquest fet ha vingut registrant-se de forma pressupostària en els crèdits inicials 
i en les previsions d'ingressos. L'import inicial pressupostat en ingressos i 
despeses per a l'exercici de 2004 va ser de 180.000 euros. El 7 de novembre de 
2005, el Ple de l'Ajuntament acordà un nou conveni amb la concessionària i 
amb la subministradora dels cabals, perquè la facturació d'aquests, la fera 
directament la subministradora a l'empresa concessionària. 

- En l'exercici de 2004 es van reconéixer indegudament drets per import de 
135.720 euros en el concepte pressupostari on es registren els ingressos que 
cobreixen la compra de cabals, en reconéixer indegudament com a tal dret la 
recaptació total per les tarifes del consum. Aquests majors ingressos serviren 
per a aprovar un expedient de generació de crèdits per ingressos. 

 En conseqüència, el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i el resultat 
economicofinancer de l'exercici de 2004, estan sobrevalorats en la quantia 
indicada en el paràgraf anterior. 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 73 - 

- L'obligació reconeguda en l'exercici corresponent al cànon d'inversions que 
deriva de l'aplicació de la concessió, es va registrar de forma indeguda en el 
capítol II del pressupost de despeses, en comptes de fer-ho en el capítol VI. 

5.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Dolores, i d'acord amb l'anàlisi 
recollida en els apartats anteriors, es formulen les recomanacions següents. 

Quant a la formació i tramitació del Compte General de l'Ajuntament, d'acord amb el 
que hem expressat en l'apartat 5.4 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de procurar-se els mitjans informàtics necessaris -o, si és el 
cas, utilitzar uns altres mitjans auxiliars-, integrats en la comptabilitat, que li 
permeten portar la totalitat dels llibres de comptabilitat establits per la 
normativa, especialment la informació referida al finançament afectat i als 
compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. 

- L'Entitat ha d'elaborar un inventari complet dels béns de què siga titular, un 
inventari que, integrat en la comptabilitat, permeta reflectir la imatge fidel de 
l'immobilitzat que figura en el balanç de situació, tant pel que fa al seu cost 
d'adquisició, com en allò que es refereix a les amortitzacions anuals (que hom 
no està fent), i que permeta complir el que es disposa en l'article 17.1 del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

En relació amb l'àrea de personal, les recomanacions que interessa formular, d'acord 
amb el que hem expressat en l'apartat 5.5 de l'Informe, a l'objecte que la gestió de 
personal s'ajuste a la legislació vigent, són les següents: 

- L'Entitat ha d'elaborar una relació de llocs de treball que s'ajuste a la legislació 
de règim local i a les normes de funció pública de l'Estat aplicables a les entitats 
locals, ja que es tracta d'un instrument imprescindible per a l'ordenació i gestió 
del personal. 

- L'Ajuntament s'ha de dotar d'un registre de personal, en el qual s'incloga la 
informació establida en el Reglament del Registre Central de Personal i Normes 
de Coordinació amb els de les Restants Administracions Públiques (aprovat pel 
Reial Decret 1.405/1986, de 6 de juny), de forma que les seues dades 
determinen les nòmines. 

- L'Ajuntament ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords 
plenaris relatius a les retribucions dels càrrecs exercits pels membres de la 
corporació, així com els relatius al nomenament del personal eventual, de forma 
completa. 
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- A fi de contribuir a millorar la gestió dels serveis municipals, és imprescindible 
que s'adopten les mesures necessàries per a reduir l'índex de temporalitat del 
personal de la plantilla, proveint els llocs de treball per mitjà dels procediments 
legalment establits, basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

- L'Entitat ha de procurar que els expedients de personal continguen tota la 
documentació que calga, en compliment del que es preveu en la legislació 
vigent. 

Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions fetes en l'apartat 5.6 de 
l'Informe, l'Ajuntament ha d'analitzar adequadament les seues necessitats de tresoreria, 
amb la finalitat d'evitar costs innecessaris en forma d'interessos financers, ja que ha 
disposat de les pòlisses de crèdit malgrat comptar amb excedents líquids de tresoreria 
en els comptes corrents de què és titular. 

En l'àrea de contractació administrativa, i a la vista de l'anàlisi realitzada en l'apartat 5.7 
de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents. 

- L'Ajuntament ha de ser més diligent en la tramitació i execució dels contractes, 
aplicant-hi la normativa de forma estricta, tant pel que fa als aspectes formals de 
compliment i manteniment dels expedients, com ens els aspectes relatius al 
procés d'adjudicació, tot fomentant una major concurrència. 

- L'Entitat ha d'anul·lar els drets liquidats en l'exercici de 2004 que foren 
indegudament registrats, per import de 135.720 euros, en relació amb la gestió 
de l'expedient 3/04. 

- L'experiència de l'empresari forma part de l'acreditació de la seua solvència 
tècnica i queda justificada acomplint el requisit de classificació exigit per a 
poder concórrer;  per aquesta raó, no s'ha d'usar com a criteri d'adjudicació. 

- En els supòsits de tramitació urgent de la contractació, l'Entitat s'ha de limitar a 
aquelles circumstàncies que constituïsquen una veritable causa que justifique tal 
tramitació, i aqueixes circumstàncies hauran de constar de forma expressa en 
l'expedient. 

- És necessari formalitzar la publicitat de les adjudicacions dels contractes, 
conformement al que s'estableix en la legislació de contractes de les 
administracions públiques. 

- Caldrà adoptar les mesures adequades per a enviar al Tribunal de Comptes i a la 
Sindicatura de Comptes la informació relativa als expedients de contractació, en 
aquells supòsits en què això s'escaiga, d'acord amb el que es preveu en l'article 
57.1 de la LCAP. 
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6. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GELDO 

6.1 Informació general 

El municipi de Geldo és a la província de Castelló i té una superfície de 0,6 quilòmetres 
quadrats. La seua població, que arriba als 761 habitants segons el padró municipal a 1 
de gener de 2005, s'ha mantingut estable en els últims cinc anys. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera des de l'any 2000, 
de manera que les funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del dit 
lloc. Cal manifestar que, des del mes de maig de 2004, el citat lloc de treball ha estat 
ocupat per la funcionària amb habilitació de caràcter nacional que l'ha ocupat durant el 
desenvolupament dels treballs de fiscalització. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, hem revisat el procediment de tramitació del Compte 
General i el seu contingut, així com l'àrea d'endeutament. 

6.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
no s'ha posat de manifest cap circumstància que afecte de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació. 

En la revisió del compliment de la legalitat durant el període objecte de la fiscalització, 
amb l'abast descrit en l'apartat 1.2 de l'informe, tampoc no s'ha posat de manifest cap 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a què està sotmés l'Ajuntament. 

En els diferents apartats de l'Informe referits a la fiscalització de l'Ajuntament de 
Geldo, es recullen una sèrie de consideracions, observacions i recomanacions que, 
sense afectar de forma significativa l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis 
comptables que hi són d'aplicació, ni tenir la consideració d'incompliments rellevants 
de les normes jurídiques que disciplinen l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes 
en compte i posades en pràctica per part dels òrgans responsables de l'entitat local. 

6.3 Tramitació del Compte General 

La rendició per part de l'alcaldessa, la formació per part de la Intervenció, el dictamen 
favorable de la Comissió Especial de Comptes i la publicitat en el tràmit d'exposició per 
a al·legacions, es van fer amb algun retard respecte dels terminis establits en la LRHL. 

La rendició del Compte General per part de l'alcaldessa tingué lloc el 27 de juliol de 
2005, després de ser aprovada la liquidació del pressupost, en data 8 de juliol de 2005. 
El dictamen de la Comissió Especial de Comptes porta data de 29 de juliol, i després 
d'això se'n va fer l'exposició pública per a al·legacions i l'aprovació del Ple de l'Entitat, 
la qual tingué lloc el dia 28 d'octubre. 
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Per a presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana (en compliment de l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig), l'Ajuntament usà la possibilitat de reduir el contingut de la 
documentació mitjançant el seu enviament telemàtic, el qual es va produir dins del 
termini, el dia 27 d'octubre de 2005. 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet existent en les dependències de l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que el dit 
Compte s'ajusta, en termes generals, al que es disposa en la normativa aplicable i s'han 
observat algunes incoherències internes i documentació incompleta, que foren 
posteriorment esmenades. 

Cal dir, no obstant això, que l'"Estat dels compromisos de despesa adquirits a càrrec 
d'exercicis futurs" i l'annex denominat "Estat de despeses amb finançament afectat", no 
han sigut confeccionats per l'Entitat. 

No hi ha constatació que l'Ajuntament haja tramés cap còpia de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2004 a la Comunitat Autònoma en compliment el que es 
preveu en l'article 193.5 de la LRHL. 

L'Ajuntament, en termes generals, porta els llibres de comptabilitat principal que 
estableix la regla 43 de la Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial 
Simplificat per a entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 5.000 
habitants, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 
1990. 

Cal observar, però, que no consta que hom porte el llibre de comptabilitat principal 
denominat "Inventaris i balanços", en el qual ha de figurar l'inventari de béns, drets i 
càrregues que constitueixen el seu patrimoni, degudament valorats, conformement al 
que s'indica en la regla 51 de la Instrucció citada, ja que l'aplicació informàtica no el 
prenen en consideració. L'inventari de béns de l'Entitat -d'obligada formació segons el 
que es disposa en l'article 17.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals-, no està 
actualitzat. 

Per Decret de l'alcaldessa de data 1 de febrer de 2006, s'ha sol·licitat la inclusió de 
l'Ajuntament en el Projecte d'Assistència a Entitats Locals de la Província de Castelló 
sobre la Gestió Pressupostària i Comptable, aprovat per la Diputació Provincial de 
Castelló, en aplicació de l'article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local. La comptabilitat de l'exercici de 2006, estan portant-la en els termes 
prevists en el dit Projecte. 

6.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que es detallen a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recap. % recap.

Imposts directes 78.858 -- 78.858 82.749 105% 79.893 97% 

Imposts indirectes 3.941 6.366 10.307 13.773 134% 13.759 100% 

Taxes i d'altres ingressos 35.935 47.559 83.494 39.647 47% 35.099 89% 

Transferències corrents 83.278 28.352 111.630 136.983 123% 136.983 100% 

Ingressos patrimonials 150 -- 150 77 51% 77 100% 

Transferències de capital 42.609 63.115 105.724 46.766 44% 46.766 100% 

Actius financers -- 9.666 9.666 -- -- -- -- 

Total 244.771 155.058 399.829 319.995 80% 312.577 98% 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modif. Definitiu Obligs. % exec. Pags. liqus. % pag.

Despeses de personal 82.845 -- 82.845 78.426 95% 78.426 100% 

Compra béns i serveis 76.997 36.942 113.939 85.009 75% 77.495 91% 

Interessos 300 -- 300 200 67% 200 100% 

Transferències corrents 12.785 -- 12.785 12.113 95% 10.967 91% 

Inversions reals 67.207 121.023 188.230 88.255 47% 50.042 57% 

Transferències de capital 3.005 (3.005) -- -- -- -- -- 

Passius financers 1.631 -- 1.631 1.631 100% 1.631 100% 

Total 244.770 154.960 399.730 265.634 66% 218.761 82% 

Quadre 34 
 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que mostrem a 
continuació. 
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Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 82.749 63.210 30,9% 

II.    Imposts indirectes 13.773 4.162 230,9% 

III.  Taxes i d'altres ingressos 39.647 866.386 (95,4%) 

IV.  Transferències corrents 136.983 99.474 37,7% 

V.    Ingressos patrimonials 77 29 165,5% 

VII. Transferències de capital 46.766 163.394 (71,4%) 

Total 319.995 1.196.655 (73,3%) 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 78.426 93.451 (16,1%) 

II.   Compra béns i serveis 85.009 79.540 6,9% 

III.  Interessos 200 378 (47,1%) 

IV.  Transferències corrents 12.113 12.016 0,8% 

VI.  Inversions reals 88.255 1.036.223 (91,5%) 

IX.  Passius financers 1.631 1.548 5,4% 

Total 265.634 1.223.156 (78,3%) 

Quadre 35 
 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 319.995 

Obligacions reconegudes netes 265.634 
 

Resultat pressupostari 54.361 
 

Desviacions positives de finançament -- 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 
 

Resultat pressupostari ajustat 54.361 

Quadre 36 
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El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, expressat en euros, tal i com es recull 
en el Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 380.830 
+ del pressupost corrent 7.418 
+ de pressuposts tancats 308.496 
+ d'operacions no pressupostàries 72.802 
- saldos dubtós cobrament -- 
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 7.886 
2. Creditors pendents de pagament 439.564 
- del pressupost corrent 46.874 
- de pressuposts tancats 329.250 
- del pressupost d'ingressos -- 
- d'operacions no pressupostàries 63.440 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 
3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 166.702 
4. Romanent de tresoreria afectats a despeses amb finançament afectat -- 
5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 107.968 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 107.968 

Quadre 37 
 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que es recullen tot seguit, amb les 
xifres expressades en euros. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte Import Concepte Import 

Immobilitzat material 1.186.684 Patrimoni i reserves 1.895.337 
Immobilitzat immaterial -- Subvencions de capital 634.505 
Invers., infraestr. i béns ús general 1.341.965 Deutes a llarg termini 9.711 
Immobilitzat financer -- Deutes a curt termini 439.564 
Despeses per cancel·lar -- Partides pendents d'aplicació 7.886 
Deutors 388.716 Resultats 97.481 
Comptes financers  167.119   
Resultats pendents d'aplicació --   

Total 3.084.484 Total 3.084.484 

Quadre 38 
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COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 78.608 Vendes 29.444 

Despeses financeres 200 Rendes de la propietat i de l'empresa 9.531 

Tributs 278 Tributs lligats a la produc. i la import. 70.309 

Treballs, subminis. i serveis exteriors 84.549 Imposts corrents s/renda i patrimoni 26.123 

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació -- 

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 136.983 

Transferències corrents 12.113 Imposts sobre el capital 91 

Transferències de capital -- D'altres ingressos 749 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deuree 175.748 Suma de l'haver 273.230 
  

Resultat corrent de l'exercici 97.482 
  

Resultat extraordinari (1)

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. drets i obligs. pressups. tancats -- 
  

(PÈRDUES) / GUANYS 97.481 

Quadre 39 
 

En relació amb el contingut del Compte General, s'ha de dir que el pressupost de 
l'exercici de 2003 es va veure afectat pel reconeixement d'obligacions i drets 
corresponents a l'execució de les obres i de les contribucions especials derivades de la 
unitat d'execució número 1 de Geldo, en la qual l'Ajuntament va fer d'agent 
urbanitzador. 

A causa de la circumstància anterior, el Compte General de 2004 presenta elevats 
imports en els comptes corresponents a "Deutors pendents de cobrament" i "Creditors 
pendents de pagament de pressuposts tancats". 

6.5 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

L'endeutament de l'Ajuntament està instrumentat en un préstec a llarg termini rebut 
l'any 2000, el capital pendent de pagament del qual a 31 de desembre de 2004 ascendia 
a la xifra de 9.711 euros. 
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Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera, s'ha posat de manifest que els 
imports que figuren en la liquidació dels capítols IX, "Passius financers", dels 
pressuposts d'ingressos i despeses, i del capítol III, "Despeses financeres", del 
pressupost de despeses, així com els deutes a llarg termini que figuren en el passiu del 
balanç de situació i les despeses financeres registrades en el compte de resultats, 
s'ajusten, en els aspectes significatius, als principis comptables que hi són d'aplicació i 
reflecteixen la imatge fidel de l'endeutament de l'Ajuntament i el seu cost. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'entitat local, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- S'ha calculat que el cost registrat de l'endeutament a llarg termini en l'exercici 
de 2004, ha sigut del 2,47%. 

- L'estalvi net declarat va ser positiu en 95.961 euros i l'índex de volum de capital 
viu va ser del 4%. 

- En l'exercici de 2004 la càrrega financera global per habitant ha ascendit a la 
xifra de 2 euros. 

6.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Geldo i d'acord amb l'anàlisi 
recollida en els apartats anteriors, es formulen les recomanacions següents. 

En relació amb la formació i tramitació del Compte General de l'Ajuntament, segons el 
que hem expressat en l'apartat 6.3 de l'Informe: 

- L'Entitat s'ha de proveir dels mitjans informàtics necessaris, integrats en la 
comptabilitat, o -si és el cas- utilitzar uns altres mitjans auxiliars que li permeten 
portar la totalitat dels llibres de comptabilitat establits per la normativa, 
especialment la informació referida al finançament afectat i als compromisos de 
despesa a càrrec d'exercicis futurs. 

- L'Ajuntament ha de procurar actualitzar l'inventari dels béns, drets i càrregues 
que constitueixen el seu patrimoni, i integrar-lo en la comptabilitat, de manera 
que permeta reflectir la imatge fidel de l'immobilitzat que figura en el balanç de 
situació, tant pel que fa al cost d'adquisició, com en allò que es refereix a les 
amortitzacions anuals, les quals hom no està fent. 

Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions recollides en l'apartat 6.5 
de l'Informe, no escau formular cap recomanació. 
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7. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MACASTRE 

7.1 Informació general 

El municipi de Macastre és a la província de València i té una superfície de 37,7 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 1.162 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2005, s'ha mantingut estable en els últims cinc anys. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, de manera que les 
funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut d'aquell lloc. Cal 
manifestar que durant l'exercici de 2004 el dit lloc estigué ocupat successivament per 
un total de quatre persones. 

Des de març de 2001 fins a març de 2004, el lloc de treball estigué ocupat per una 
funcionària interina d'Administració local. Amb posterioritat i fins a la finalització de 
l'exercici de 2004, el lloc va ser ocupat successivament per tres funcionaris 
d'Administració local, amb habilitació de caràcter nacional, per mitjà de nomenaments 
provisionals i una comissió de serveis. 

En l'exercici de 2005 el lloc tornà a quedar vacant, i des del mes de juliol del dit any, 
fins a la data de realització del treball de fiscalització, està sent ocupat, en comissió de 
serveis, per una funcionària d'Administració local amb habilitació nacional. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, s'ha revisat el procediment de tramitació del Compte 
General i el seu contingut, així com les àrees d'endeutament i contractació 
administrativa. 

7.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació: 

- Les circumstàncies relatives a la falta de concordança entre el balanç de situació 
de l'Ajuntament a la data de finalització de l'exercici de 2003 i el de la data 
d'inici de l'exercici de 2004 -tal com analitzem en els apartats 7.3 i 7.4 de 
l'Informe-, determinen que no es puga afirmar la fiabilitat de les xifres 
recollides en el balanç de situació de l'exercici de 2004. 

- El balanç de situació, d'altra banda, no registra adequadament l'import dels 
deutes a llarg termini, ja que hi figura un import de 64.168 euros, quan s'ha 
comprovat que l'endeutament a llarg termini s'eleva a la xifra de 336.542 euros; 
tal com analitzen en l'apartat 7.5 de l'Informe. 
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- Les circumstàncies exposades en els apartats 7.3 i 7.4 de l'Informe, referides a la 
inadequada gestió pressupostària de l'Entitat en l'exercici de 2004, fan que no es 
puga afirmar la fiabilitat de les xifres recollides en l'estat de liquidació del 
pressupost. 

Cal fer notar, encara, que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.2, s'han posat de manifest, durant el període objecte de la fiscalització, els 
següents incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual es sotmet 
l'Ajuntament: 

- El Compte General de l'Entitat de l'exercici de 2004, així com els corresponents 
als dos exercicis anteriors -tal com es detalla en l'apartat 7.3 de l'Informe-, han 
sigut presentats a la Sindicatura de Comptes amb un retard significatiu, 
incomplint el termini previst en l'article 223 de la LRHL i en l'article 9 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 

- Les circumstàncies posades de manifest en els apartats 7.1 i 7.3 de l'Informe, 
han determinat que l'execució del pressupost de l'exercici de 2004 s'haja 
realitzat al marge dels procediments establits en la normativa pressupostària i en 
les bases d'execució del pressupost. 

- L'Ajuntament no disposa de cap inventari de béns i drets actualitzat, cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 86 del TRRL i en les disposicions 
complementàries del Reglament de Béns de les Entitats Locals; segons el que 
s'exposa en l'apartat 7.3 de l'Informe. 

- L'Ajuntament no ha formalitzat el llibre d'actes d'un període de temps 
significatiu, en els termes prevists en l'article 52 del Text Refós de Règim Local 
i en els articles 198 i 199 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, ja que les actes transcrites en mitjans mecànics no 
consten en fulls foliats i enquadernats, rubricats pel president i amb el segell de 
la corporació. Aquesta circumstància s'analitza en l'apartat 7.3 de l'Informe. 

- Els expedients de contractació s'han formalitzat amb nombrosos incompliments 
rellevants de la LCAP, com són la falta de certificats d'existència de crèdit o 
d'actes de replantejament, la inexistència de projectes tècnics o les declaracions 
d'urgència sense motivació suficient; entre altres de recollides en l'apartat 7.6 de 
l'Informe. 

- En els procediments d'adjudicació dels expedients de contractació revisats, hi ha 
notoris incompliments dels articles de la LCAP que s'orienten a assegurar els 
principis de publicitat i concurrència pública, amb la finalitat que 
l'Administració obtinga preus adequats; tal com s'expressa en l'apartat 7.6 de 
l'Informe. 
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En els diferents apartats de l'Informe que es refereixen a la fiscalització de l'Ajuntament 
de Macastre, es recullen, a més a més, una sèrie de consideracions, observacions i 
recomanacions que, sense afectar de forma significativa l'adequació dels comptes 
fiscalitzats als principis comptables aplicables, ni tenir la qualificació d'incompliments 
rellevants de les normes jurídiques que disciplinen l'actuació de l'Ajuntament, han de 
ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans responsables de 
l'entitat local. 

7.3 Tramitació del Compte General 

Des de l'any 2000, fins al segon semestre de l'any 2002, data en què prescindiren dels 
seus serveis d'assessorament, la comptabilitat de l'Ajuntament, la portava materialment 
una empresa externa, que usava un programa informàtic de la seua propietat. 

A l'Ajuntament, des de la dita data i fins al mes de març de l'any 2004 -data en què van 
contractar un nou proveïdor de serveis informàtics-, no es portava la comptabilitat, 
incomplint les disposicions establides en els articles 200 a 212 de la LRHL. 

La comptabilitat de la part final de l'exercici de 2002 i la de tot l'exercici de 2003, va 
ser finalment elaborada en l'últim trimestre de 2005 per l'anterior empresa 
d'assessorament, cosa que permeté efectuar les liquidacions dels seus respectius 
pressuposts i la rendició dels comptes generals dels dos exercicis, encara que amb un 
retard molt considerable. 

A l'actual proveïdor de serveis informàtics, li van encomanar que portara la 
comptabilitat de l'exercici de 2004, treball que hagué de realitzar a partir de les dades 
resultants de la documentació dels deutors i creditors de l'Ajuntament, ja que no 
disposava de la comptabilitat dels exercicis anteriors; segons que s'indica en l'informe 
de l'actual secretària-interventora sobre el Compte General de l'exercici de 2004. 

En aqueix sentit, s'ha de destacar que el balanç de situació de l'Ajuntament a la data de 
finalització de l'exercici de 2003, és significativament diferent del balanç de 
l'Ajuntament a la data d'inici de l'exercici de 2004. 

El balanç de situació inicial i final de l'exercici de 2004 no inclou, pràcticament, cap 
import en els comptes que formen l'immobilitzat i el patrimoni i les reserves de 
l'Ajuntament, i alhora el compte de pèrdues i beneficis presenta resultats extraordinaris 
negatius per 164.818 euros, producte de la regularització de saldos de diversos comptes, 
especialment el compte "Lliuraments en execució d'operacions". 

Els fets posats de manifest, units a l'elevat endarreriment de la comptabilitat, han fet 
impossible que l'execució pressupostària s'haja pogut realitzar conformement al que 
s'estableix en la normativa pressupostària i en les bases d'execució del pressupost. 

A pesar de la circumstància anterior, no consta que durant l'exercici de 2004 es 
produïren advertiments de legalitat per part dels funcionaris encarregats de portar a 
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efecte la funció interventora, ni que el Ple aprovara expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

Per raó dels motius detallats, tots els tràmits referits al Compte General (rendició per 
part de l'alcalde, formació per part de la Intervenció, dictamen informatiu de la 
Comissió Especial de Comptes i publicitat en el tràmit d'exposició per a al·legacions), 
s'han fet amb un gran retard respecte dels terminis establits en la LRHL. 

La rendició del dit Compte per part de l'alcalde, que calia efectuar abans del dia 15 de 
maig de 2005, no es va produir fins al dia 21 d'abril de 2006 -data en què tingué lloc 
també l'aprovació de la liquidació del pressupost-, i finalment va ser aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament el dia 16 de juny de 2006, és a dir amb vuit mesos i mig de retard sobre el 
termini màxim establit per la normativa. 

Per a presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana (en compliment de l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig), l'Ajuntament utilitzà la possibilitat de reduir el contingut de la 
documentació, mitjançant l'enviament telemàtic d'aquesta, cosa que tingué lloc 
inicialment el dia 15 de maig de 2006, amb un retard de quatre mesos; posteriorment es 
van esmenar les incidències detectades en la documentació presentada. 

Els comptes generals corresponents als exercicis de 2002 i 2003 foren presentats els 
dies 23 de novembre de 2005 i el 27 de gener de 2006, respectivament. 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet que es troba a les dependències de l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que 
s'ajusten en termes generals al que es disposa en la normativa aplicable, encara que s'hi 
han observat algunes incoherències internes i documentació incompleta, que han sigut 
esmenades posteriorment. 

S'ha comprovat, en concret, que l'"Estat dels compromisos de despesa adquirits a càrrec 
d'exercicis futurs" i l'annex denominat "Estat de despeses amb finançament afectat", no 
han sigut confeccionats per l'Entitat. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, en el moment de realitzar les 
tasques de fiscalització l'Ajuntament, en termes generals, portava els llibres de 
comptabilitat principal que estableix la regla 43 de la Instrucció de Comptabilitat del 
Tractament Especial Simplificat, per a entitats locals d'àmbit territorial amb població 
inferior a 5.000 habitants, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 
de juliol de 1990; llevat d'allò que es refereix al llibre denominat "Inventari i balanços", 
en el qual ha de figurar l'inventari de béns, drets i càrregues que constitueixen el seu 
patrimoni, degudament valorats, conformement al que s'indica en la regla 51 de la 
Instrucció indicada. 

Cal manifestar que l'Ajuntament no compta amb cap inventari de béns i drets 
actualitzat, ni existeix constatació que s'hagen formalitzat les preceptives 
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comprovacions, malgrat el que es disposa en l'article 86 del TRRL i en l'article 33 del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

En el llibre d'actes de l'Ajuntament, d'altra banda, no consten les corresponents al 
període comprés entre els mesos de gener de 1999 i juny de 2005, entre les quals es 
troben les de l'exercici fiscalitzat. Les actes transcrites en mitjans mecànics no consten 
en fulls foliats i enquadernats, rubricats pel president i amb el segell de la corporació, 
en els termes prevists en l'article 52 del TRRL i en els articles 198 i 199 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

7.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recapt. % recap.

Imposts directes 266.663 -- 266.663 232.662 87% 211.619 91%

Imposts indirectes 32.200 -- 32.200 23.137 72% 23.137 100%

Taxes i d'altres ingressos 235.525 -- 235.525 181.226 77% 165.972 92%

Transferències corrents 140.978 9.697 150.675 166.342 110% 157.679 95%

Ingressos patrimonials 5.501 -- 5.501 5.259 96% 5.259 100%

Alienació invers. reals -- 15.922 15.922 15.922 100% 15.922 100%

Transferències de capital 1.633.415 84.609 1.718.024 169.166 10% 119.695 71%

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers 110.427 -- 110.427 91.927 83% 91.927 100%

Total 2.424.709 110.228 2.534.937 885.641 35% 791.210 89%

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. liqus. % pag. 

Despeses de personal 229.590 29.662 259.252 242.781 94% 242.781 100%

Compra béns i serveis 337.099 (4.965) 332.134 252.811 76% 224.527 89%

Interessos 23.721 -- 23.721 11.499 48% 11.499 100%

Transferències corrents 41.860 -- 41.860 38.086 91% 37.012 97%

Inversions reals 1.725.750 100.531 1.826.281 289.117 16% 81.079 28%

Transferències capital -- -- -- -- -- -- --

Actius financers -- -- -- -- -- -- --

Passius financers 42.760 (15.000) 27.760 27.760 100% 27.760 100%

Total 2.400.780 110.228 2.511.008 862.054 34% 624.658 72%

Quadre 40 
 

En relació amb les dades de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2004, i en 
atenció a les circumstàncies recollides en l'apartat 7.3 de l'Informe, referides a la 
impossibilitat que l'execució pressupostària de l'Entitat s'haja realitzat conformement al 
que s'estableix en la normativa pressupostària i en les bases d'execució del pressupost, 
no es pot afirmar que les xifres d'aquest estat del Compte General siguen fiables. 
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La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que es recull a 
continuació: 

 

Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 232.662 255.559 (9,0%) 

II.    Imposts indirectes 23.137 48.838 (52,6%) 

III.  Taxes i d'altres ingressos 181.226 41.051 341,5% 

IV.  Transferències corrents 166.342 142.941 16,4% 

V.    Ingressos patrimonials 5.259 5.578 (5,7%) 

VI.  Alienació inversions reals 15.922 -- 100% 

VII. Transferències de capital 169.166 41.895 303,8% 

IX.  Passius financers 91.927 -- 100% 

Total 885.641 535.862 65,3% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 242.781 145.250 67,1% 

II.   Compra béns i serveis 252.811 234.017 8,0% 

III.  Interessos 11.499 22.279 (48,4%) 

IV.  Transferències corrents 38.086 23.648 61,1% 

VI.  Inversions reals 289.117 34.730 732,5% 

IX.  Passius financers 27.760 21.883 26,9% 

Total 862.054 481.807 78,9% 

Quadre 41 
 

Interessa ressaltar que en la liquidació del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", del 
pressupost d'ingressos, s'inclou un import de 72.669 euros en concepte de "Taxa 
d'escombraries". Tanmateix, en la liquidació del pressupost de despeses no es reconeix 
cap obligació en el concepte de "Recollida i tractament de residus". 

La gestió dels residus sòlids urbans de l'Ajuntament, l'efectua Gestió Integral de 
Residus Sòlids, S.A., empresa de la Diputació Provincial de València, en virtut del 
conveni signat en 1993 per aquesta Diputació amb la Mancomunitat de la Foia de 
Bunyol-Xiva, a la qual pertany l'Ajuntament junt amb uns altres municipis. 

S'ha comprovat que, en data 31 de desembre de 2005, l'Ajuntament devia a Gestió 
Integral de Residus Sòlids, S.A., factures per un import de 166.260 euros, dels quals 
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corresponien 50.822 euros a l'exercici de 2004 i la resta, als anys 2003 i 2005. En 
aqueix sentit, les factures corresponents a l'exercici de 2004 no figuren registrades en 
comptabilitat. 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 885.641 

Obligacions reconegudes netes 862.054 
 

Resultat pressupostari 23.587 
 

Desviacions positives de finançament -- 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 
 

Resultat pressupostari ajustat 23.587 

Quadre 42 
 

El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, expressat en euros, tal i com es recull 
en el Compte General, és el següent: 

 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 90 - 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 130.401 

+ del pressupost corrent 94.431 

+ de pressuposts tancats 67.568 

+ d'operacions no pressupostàries 2.498 

- saldos de dubtós cobrament -- 

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 34.096 

2. Creditors pendents de pagament 347.435 

- del pressupost corrent 237.396 

- de pressuposts tancats 48.216 

- del pressupost d'ingressos -- 

- d'operacions no pressupostàries 111.402 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 49.579 

3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 167.622 

4. Romanent de tresoreria afectats a despeses amb finançament afectat -- 

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) (49.412) 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) (49.412) 

Quadre 43 
 

En atenció a les circumstàncies posades de manifest en l'apartat 7.3, les liquidacions 
dels pressuposts dels exercicis de 2002 i 2003 foren aprovades per l'alcalde els dies 11 
d'octubre i 9 de novembre de 2005, respectivament, amb sengles romanents de 
tresoreria negatius de 352.854 euros i 184.847 euros. 

S'ha de dir que, atés l'elevat retard en l'aprovació de les liquidacions del pressupost, 
l'Ajuntament no ha aplicat en els exercicis de 2004 i 2005 cap de les mesures establides 
en l'article 193 de la LRHL per als dits casos. El romanent de tresoreria de l'exercici de 
2004 també va ser negatiu, en la quantitat de 49.412 euros. 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que mostrem a continuació, amb les 
xifres expressades en euros (en el cas del balanç, les xifres es comparen amb les de 
l'exercici de 2003). 
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte 2004 2003 Concepte 2004 2003 

Immobilitzat material (8.070) 1.993.477 Patrimoni i reserves 26.966 2.181.360 

Immobilitzat immaterial -- 64.665 Subvencions de capital 169.166 339.344 

Invers., infraestr. i béns ús gral. 281.265 732.949 Deutes a llarg termini 64.168 66.510 

Immobilitzat financer -- -- Deutes a curt termini 397.014 842.715 

Despeses per cancel·lar -- -- Partides pents. aplicació 34.096 275.918 

Deutors 164.497 570.136 Resultats (36.517) 64.053 

Comptes financers  217.201 407.573    

Resultats pendents d'aplicació -- 1.100    

Total 654.893 3.769.900 Total 654.893 3.769.900 

Quadre 44 

COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 243.983 Vendes 165.097

Despeses financeres 11.499 Rendes de la propietat i de l'empresa 17.043

Tributs -- Tributs lligats a la produc. i la import. 203.454

Treballs, subminis. i serveis exteriors 251.609 Imposts corrents s/renda i patrimoni 46.637

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació --

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 166.341

Transferències corrents 38.085 Imposts sobre el capital 5.708

Transferències de capital -- D'altres ingressos 4.345

Dotacions per a amortitz. i previsions --  

Suma del deure 545.176 Suma de l'haver 608.625
  

Resultat corrent de l'exercici 63.449 
  

Resultat extraordinari (164.818) 

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. drets i obligs. pressups. tancats 64.852 
  

(PÈRDUES) / GUANYS (36.517) 

Quadre 45 
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Com es pot apreciar en les xifres recollides en el quadre anterior, i tal com s'indica en 
l'apartat 7.3 de l'Informe, en el balanç corresponent a l'exercici de 2004 hi ha una sèrie 
de circumstàncies que interessa ressaltar, com ara la xifra negativa de l'immobilitzat 
material, que en el balanç de l'exercici de 2003 era d'1.993.477 euros; així com la xifra 
de patrimoni i reserves, notòriament inferior a la registrada en el balanç de l'exercici de 
2003. 

La circumstància anterior es produeix perquè l'empresa que s'encarregà d'elaborar el 
Compte General de l'exercici de 2004 no va acceptar les xifres del balanç de l'exercici 
de 2003, confeccionat per l'empresa que en aquest exercici tenia encomanada la 
comptabilitat de l'Entitat. 

Per tot això, no hem pogut mesurar el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària per a les entitats locals, conformement a les Normes del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, que s'efectua a partir del saldo 
pressupostari no financer. 

En qualsevol cas, s'ha de fer notar que el saldo pressupostari no financer ajustat dels 
exercicis de 2003 i 2004 és negatiu, per sengles imports de 65.578 euros i 16.689 euros; 
tot i que les xifres sobre les quals s'ha calculat el dit saldo no ofereixen fiabilitat. No hi 
ha constatació que l'Entitat haja elaborat cap pla econòmic financer a mitjà termini, 
malgrat el que s'expressa en la Llei General d'Estabilitat Pressupostària. 

7.5 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera, s'ha posat de manifest que 
l'import dels deutes a llarg termini que, per la xifra de 64.168 euros, figura en el passiu 
del balanç de situació del Compte General de l'Ajuntament, no registra adequadament 
el seu endeutament a llarg termini, ja que aquest s'eleva a 336.542 euros, que 
corresponen a cinc préstecs, quatre dels quals, amb un capital viu de 243.920 euros, 
foren concertats entre els anys 2000 i 2002. 

Cal manifestar que el préstec a llarg termini de major quantia, concertat l'any 2000, 
amb un deute viu a 31 de desembre de 2004 de 170.738 euros, es va concertar amb 
l'objectiu de finançar transitòriament diverses actuacions al Castell de Macastre, fins al 
cobrament de les subvencions concedides. En aquest sentit, s'ha comprovat que a la 
data de tancament de l'exercici de 2004 l'import de les subvencions cobrades ascendia a 
103.598 euros, i que se'n va cobrar la resta en l'any 2005. No obstant això, a la data de 
realització del treball de fiscalització, no s'ha produït la devolució del préstec. 

Amb independència de l'endeutament a llarg termini referit, l'Ajuntament mantenia 
endeutament a curt termini, materialitzat en un compte de crèdit anual per a operacions 
de tresoreria, l'import del qual a 31 de desembre de 2004 ascendia al seu límit de 
54.101 euros. 
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En l'exercici de 2004, l'Ajuntament concertà un préstec a llarg termini per un total de 
92.622 euros, per finançar les inversions que consten en l'annex d'inversions que forma 
part del pressupost aprovat. Aquest expedient, no ens l'ha facilitat l'Entitat, raó per la 
qual no hem pogut comprovar si l'Ajuntament hi ha complit el que es disposa en 
l'article 52 de la LRHL. 

En la citada operació es va pactar un tipus d'interés nominal anual del 5% durant el 
primer any i un tipus d'interés variable per a la duració restant de l'operació, consistent 
en el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys de les caixes d'estalvi, més 
un diferencial de l'1,25%. 

En la liquidació del capítol IX, "Passius financers", del pressupost d'ingressos, i en el 
passiu del balanç, la concessió de l'operació es va registrar indegudament per l'import 
rebut net, una vegada descomptades les despeses relatives a la comissió d'obertura. s'ha 
de dir que aquestes despeses, calia haver-les registrades com a despeses financeres, 
mentre que l'operació financera, l'havien d'haver comptabilitzada pel seu import 
nominal. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'entitat local, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- S'ha calculat que el cost registrat de l'endeutament a llarg termini, en l'exercici 
de 2004, ha ascendit al 3,04%. 

- En l'exercici de 2004 l'estalvi net ha sigut positiu i l'índex de volum de capital 
viu ha sigut del 64%. 

- En l'exercici objecte de la fiscalització, la càrrega financera global per habitant 
ha ascendit a la xifra de 35 euros. 

7.6 Fiscalització de l'àrea de contractació 

La fiscalització de l'àrea de contractació s'ha fet revisant una mostra dels expedients de 
contractació tramitats i vigents en l'exercici de 2004, que han sigut seleccionats a partir 
de la informació facilitada per l'Ajuntament i de la declaració anual d'operacions amb 
terceres persones, de la qual hem analitzat els creditors i proveïdors d'elevada quantia. 

El detall de la mostra, amb indicació d'un número de referència -atorgat en el marc 
d'aquesta fiscalització-, de l'objecte del contracte i de l'import d'adjudicació, amb les 
xifres expressades en euros, és el següent: 
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Núm. 
ref. Objecte 

Import 
adjudicació 

1/04 Obres d'urbanització al carrer de l'Abeurador 51.237 

2/04 Obres de construcció d'un magatzem 52.074 

3/04 Obres de reposició de la xarxa de proveïment d'aigua 52.074 

4/04 Obres de canvi de conducció d'aigües potables 78.131 

Quadre 46 
 

Cal indicar que els expedients revisats han sigut tramitats amb incompliments rellevants 
de la LCAP i de les altres normes jurídiques aplicables. Els expedients 1/04 i 4/04, que 
hom ha tramitat de forma urgent, contenen els seus documents de manera dispersa i 
desordenada, i fins i tot incorporen documentació relativa a uns altres expedients. A 
causa d'aquesta circumstància, ha hagut dificultats en la revisió d'aquests expedients, i 
alhora s'hi ha posat de manifest l'absència del degut control intern a l'Ajuntament. 

Quant a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar l'Entitat a l'inici dels 
expedients de contractació, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels quatre expedients revisats no consta l'informe del secretari-
interventor certificant l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
de l'exercici corresponent, certificat necessari per a escometre les obres; cosa 
que incompleix el que es disposa en els articles 11 i 67.2 de la LCAP i en 
l'article 138 del RLCAP. 

- En els expedients 1/04, 2/04 i 3/04, no consta l'ordre d'inici de l'expedient 
expedida per l'òrgan de contractació, amb l'informe sobre les necessitats que 
motiven la realització de les obres, que s'assenyala en l'article 67 de la LCAP. 

- En el contracte d'obres formalitzat en l'expedient 2/04, no existeix la resolució 
motivada de l'òrgan competent que aprova l'expedient, malgrat el que 
s'assenyala en l'article 69 de la LCAP; tampoc no s'hi ha formalitzat la 
preceptiva acta de replantejament, establida en els articles 122 de la LCAP i 138 
del RLCAP; el projecte bàsic d'execució de l'obra, d'altra banda, no conté 
l'estudi de seguretat i salut ni el pla d'obres o de desenvolupament dels treballs, 
a pesar del que s'estableix en l'article 124 de la LCAP. 

- En l'expedient 1/04 no consta el projecte tècnic que serveix de base per a 
l'execució de les obres ni la seua aprovació per part de l'òrgan corresponent, 
assenyalats en l'article 122 de la LCAP. 

- En els expedients 1/04 i 4/04, tramitats de forma urgent, o bé no hi consta la 
preceptiva declaració d'urgència -tal com ocorre en el primer supòsit-, o bé 
l'òrgan de contractació no ha motivat com cal les raons que justifiquen la dita 
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urgència -com succeeix en el segon dels expedients citats-; en contra del que 
s'estableix en l'article 71 de la LCAP. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de la formalització dels 
contractes, en cada un dels expedients analitzats, permet posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En l'expedient 2/04, adjudicat pel procediment negociat sense publicitat, 
solament s'hi va presentar un licitador, i no hi ha constatació que l'Ajuntament 
complira el que es preveu en l'article 92 de la LCAP per tal de comptar amb una 
concurrència adequada. 

- En els expedients 2/04 i 4/04 no consten les certificacions positives de l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària ni de la Tresoreria de la Seguretat Social 
que acrediten que el licitador es trobe al corrent de les seues obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta documentació constitueix un 
requisit necessari per a formalitzar la contractació, segons el que es disposa en 
els articles 20.f) i 79.2.b) de la LCPA. 

- No s'ha pogut comprovar el document contractual subscrit entre l'Ajuntament i 
el contractista en l'expedient 4/04, ja que l'Ajuntament solament ens ha facilitat 
una còpia subscrita únicament per l'alcalde. 

En relació amb el procediment d'adjudicació desenvolupat en l'expedient 4/04, s'han 
observat diversos incompliments rellevants de la legislació de contractes de les 
administracions públiques, entre els quals destaquen els següents: 

- S'ha comprovat que, entre els criteris recollits en el plec de clàusules 
administratives particulars, es va incloure l'experiència com a criteri de 
valoració de les ofertes. 

- No existeix cap acta de la mesa de contractació en la qual s'acorde la proposta 
d'adjudicació, sinó que l'única referència és la informació que dóna l'alcalde al 
Ple de l'Ajuntament sobre el resultat d'aquella en la data en què aquest òrgan en 
fa l'adjudicació al candidat proposat. En la dita informació s'indica, així mateix, 
que la proposta d'adjudicació es basa en l'existència d'un únic licitador; però no 
existeix cap certificat del secretari de la corporació ni de la mesa de contractació 
ratificant aquesta circumstància. 

- No s'ha publicat l'anunci d'adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
malgrat el que s'estableixen l'article 93 de la LCAP i en l'article 124 del TRRL. 

- L'única proposició econòmica presentada va ser de 75.000 euros; a pesar d'això, 
el contracte és adjudicat per la xifra de 78.132 euros, que coincideix amb 
l'import de la licitació. 
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- La garantia definitiva que s'ha formalitzat no arriba a l'import establit en l'article 
36.1 de la LCAP, ja que l'han calculada sobre la proposició del licitador, i no 
sobre l'import de l'adjudicació. 

Quant a l'execució i el registre comptable, en l'exercici de 2004, dels contractes 
subscrits en els diversos expedients de contractació analitzats, s'han posat de manifest 
els fets següents: 

- En l'expedient 1/04 no s'han complit els terminis d'execució prevists en el 
contracte; de fet, l'única certificació d'obra lliurada, per un import equivalent al 
80% del preu d'adjudicació, s'ha formalitat en data 1 d'abril de 2005. 

- En l'expedient 2/04, es troba pendent de pagament la certificació d'obra número 
1, de data 1 de desembre de 2004, per un import de 52.075 euros, que coincideix 
amb la totalitat de l'import del preu d'adjudicació. 

 En relació amb aquest expedient, hem comprovat que existeix una certificació, 
la número 2, que també és de desembre de 2004, per un import de 23.578 euros, 
però que no va ser registrada en l'exercici de 2004. El Ple de l'Ajuntament 
aprovà aquesta certificació en desembre de 2005 i la van abonar en el mes de 
maig de 2006. 

 Cal dir que no s'ha tramitat ni aprovat cap modificació del contracte original, i 
que en la citada certificació apareixen unitats d'obra que no es recullen en el 
projecte bàsic d'execució; mentre que, a unes altres unitats que sí que hi 
constaven, els assignen un preu molt superior del que figurava en el dit projecte. 

- L'Ajuntament no ha pagat cap de les certificacions d'obra formalitzades en 
l'expedient 3/04. 

7.7 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat sobre determinades àrees 
significatives de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Macastre, i 
conseqüentment amb l'anàlisi recollida en els apartats anteriors, es formulen les 
recomanacions següents, referides a cada una de les àrees revisades. 

En relació amb la formació i tramitació del Compte General de l'Ajuntament, d'acord 
amb el que hem expressat en els apartats 7.3 i 7.4 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries perquè la comptabilitat, la 
porte personal de l'Ajuntament, mitjançant l'ús de programes informàtics d'ús 
estés, que compten amb un adequat servei d'actualització i manteniment, entre 
els quals es troba el facilitat per la Diputació Provincial, de forma que siga 
possible el necessari exercici del control intern i el compliment dels terminis 
legals establits per a elaborar el pressupost, fer-ne la liquidació i trametre el 
Compte General. 
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- L'Entitat ha de continuar els treballs iniciats de regularització de la 
comptabilitat, registrant els ajusts que deriven del present informe -a més dels 
altres que hi resulten aplicables-, i obtenint un inventari actualitzat de tots els 
béns, drets i càrregues que constitueixen el patrimoni, degudament valorats, 
conformement al que s'estableix en la normativa comptable i en el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals, a l'objecte que el balanç de situació reflectisca 
l'autèntica situació patrimonial de l'Entitat. 

- En funció dels resultats de la liquidació de l'exercici de 2005, l'Entitat ha 
d'analitzar la situació financera de l'Ajuntament i calcular si -en aplicació de la 
Llei General d'Estabilitat Pressupostària- es manté l'obligació d'elaborar i 
trametre al Ministeri d'Economia i Hisenda un pla econòmic i financer a mitjà 
termini. 

- L'Ajuntament ha de completar el preceptiu llibre d'actes, amb els fulls foliats i 
enquadernats, a l'objecte que s'hi transcriguen els acords adoptats i que aquests 
tinguen plena validesa. 

- L'Entitat ha de comptabilitzar les factures rebudes de l'empresa Gestió Integral 
de Residus, S.A., en compliment del principis comptables del registre i la 
meritació. 

Quant a l'àrea d'endeutament i a la vista de les consideracions fetes en l'apartat 7.5 de 
l'Informe, interessa formular les recomanacions següents: 

- L'Entitat ha d'ajustar l'import que figura com a deute a llarg termini en el passiu 
del balanç de situació, incrementant-lo fins a la quantitat del deute viu real, i 
carregar-lo a despeses i pèrdues d'altres exercicis. 

- L'Ajuntament ha de procurar que tant la forma de comptabilitzar les despeses 
financeres, com el registre de l'autorització i el compromís d'aquestes despeses, 
s'ajusten a la normativa comptable que hi és d'aplicació. 

- Pel que fa a la gestió de l'endeutament, caldria considerar la conveniència de 
millorar les condicions relatives al tipus d'interés del préstec concertat en 
l'exercici de 2004, així com -si les circumstàncies financeres de l'Entitat ho 
permeten- amortitzar el préstec a llarg termini de major quantia, ja que la 
finalitat per a la qual fou concedit ha decaigut i, per tant, ha desaparegut el 
supòsit considerat en l'article 49 de la LRHL, que permet la formalització 
d'operacions a llarg termini. 

En l'àrea de contractació administrativa i a la vista de l'anàlisi realitzada en l'apartat 7.6 
de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

- L'Entitat ha de procurar una major diligència en la tramitació i execució dels 
expedients de contractació i aplicar-hi estrictament la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de la normativa que hi resulte aplicable, 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 98 - 

tant pel que fa als aspectes formals de compliment i manteniment dels 
expedients, com als aspectes relatius al procés d'adjudicació, en el sentit de 
fomentar una major concurrència. 

- L'experiència de l'empresari forma part de l'acreditació de la seua solvència 
tècnica, que queda justificada si acompleix el requisit de classificació exigit per 
a poder concórrer; per aquesta raó, la dita experiència no s'ha d'usar com a 
criteri d'adjudicació. 

- En tots aquells supòsits en què l'Ajuntament acudisca a la tramitació urgent dels 
expedients de contractació, s'ha de limitar a aquelles circumstàncies que 
constituïsquen una vertadera causa que justifique tal urgència, les quals hauran 
de constar expressament en l'expedient. 

- L'Entitat ha de formalitzar el tràmit de publicació de les adjudicacions en tots 
aquells supòsits en què això siga necessari, d'acord amb el que es preveu en la 
legislació aplicable. 

- És imprescindible que l'Ajuntament actue amb major rigor a l'hora d'exigir als 
adjudicataris l'acreditació dels requisits de capacitat i solvència exigits en la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

- L'Ajuntament ha de considerar que l'elevada demora en el pagament de les 
certificacions d'obra podria donar lloc en el futur a majors deutes derivats de la 
sol·licitud, per part del titular del dret, dels interessos de demora i de la 
indemnització per costs de cobrament prevists en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per mitjà de la qual s'estableixen mesures per a lluitar contra la 
morositat en les operacions comercials. 
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8. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT 

8.1 Informació general 

El municipi de Rocafort és a la província de València i té una superfície de 2,4 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 6.088 habitants segons el padró 
municipal de data 1 de gener de 2005, ve mantenint un moderat creixement en els 
últims anys. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe segona des del mes d'agost 
de l'any 2002, de manera que a l'Entitat existeix el lloc de treball d'Intervenció. Durant 
l'exercici fiscalitzat, tots dos llocs estigueren coberts pels funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional que els ocupaven durant els treballs de fiscalització. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, s'ha revisat el procediment de tramitació del Compte 
General i el seu contingut, així com les àrees de personal, endeutament i contractació 
administrativa. 

8.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació: 

- En el capítol IX de la liquidació del pressupost d'ingressos, "Passius financers", 
es registra indegudament, com a dret reconegut net de l'exercici, un import de 
388.409 euros. Aquesta circumstància també té el seu indegut reflex en el 
balanç de situació i en el compte de resultats; tal com es comenta en l'apartat 8.6 
de l'Informe. 

- S'ha comprovat que, a la data de tancament de l'exercici de 2004, l'Ajuntament 
havia incorregut en despeses per import de 334.051 euros que no va registrar ni 
en la comptabilitat pressupostària ni en la patrimonial; despeses que deriven de 
la prestació, per part d'una altra entitat, del servei de tractament dels residus 
sòlids urbans. 

Cal fer notar, encara, que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.2 de l'Informe, s'han posat de manifest, durant el període objecte de la 
fiscalització, els incompliments rellevants de la normativa jurídica a què està sotmés 
l'Ajuntament que s'exposen a continuació: 

- L'Ajuntament no disposa de cap inventari de béns i drets, cosa que incompleix 
el que es disposa en l'article 17.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
on s'estableix que el dit inventari ha de ser format i actualitzat de forma 
permanent; tal com es recull en l'apartat 8.3 de l'Informe. 



Fiscalització parcial de nou ajuntaments. Exercici de 2004 

- 100 - 

- L'Ajuntament no compta amb cap relació de llocs de treball, en la qual es 
recullen -entre altres qüestions- els distints conceptes retributius del personal; de 
manera que incompleix el que es disposa en l'article 90.2 de la LBRL. Tampoc 
no ha constituït cap registre de personal amb les dades que serveixen de base 
per a justificar totes les retribucions, la qual cosa incompleix el que es disposa 
en l'article 90.1 de la LBRL; tal com indiquem en l'apartat 8.5 de l'Informe. 

- L'Entitat no ha complit determinats preceptes significatius de la LCAP orientats 
al compliment dels principis de publicitat i concurrència en l'adjudicació dels 
contractes públics; tal com es recull en l'apartat 8.7 de l'Informe. 

En els diferents apartats de l'Informe referits a la fiscalització de l'Ajuntament de 
Rocafort, es recullen, a més a més, una sèrie de consideracions, observacions i 
recomanacions que, sense afectar de forma significativa l'adequació dels comptes 
fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni tenir la qualificació 
d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen l'actuació de 
l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels òrgans 
responsables de l'entitat local. 

8.3 Tramitació del Compte General 

S'ha comprovat que els comptes generals corresponents als exercicis de 2000, 2001, 
2002 i 2003 foren sotmesos al tràmit d'exposició publica en l'últim trimestre de l'any 
2004 i que foren aprovats en sessió extraordinària pel Ple de l'Ajuntament el dia 1 
d'abril de 2005. Una vegada formalitzat aquest tràmit, es van presentar a la Sindicatura 
de Comptes, llevat del Compte General de l'exercici de 2002, que havia sigut presentat 
amb anterioritat. 

El Compte General de l'exercici de 2004, l'han format a partir dels registres comptables 
d'exercicis anteriors, mitjançant l'ús d'un nou programa de comptabilitat, i s'ha 
comprovat que l'Ajuntament ha complit els tràmits establits en la LRHL relatius a la 
rendició per part de l'alcalde, la formació per part de la Intervenció, la informació de la 
Comissió Especial de Comptes i la publicitat en el tràmit d'exposició pública per a 
al·legacions. 

Per a la seua presentació a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en 
compliment de l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, 
l'Ajuntament utilitzà la possibilitat de reduir el contingut de la documentació enviant-la 
telemàticament, enviament que tingué lloc el dia 11 de novembre de 2005, pocs dies 
després d'expirar el termini legal. 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet que es troba a les dependències de l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que 
s'ajusten al que es disposa en la normativa aplicable. No hi ha constatació que la 
liquidació del pressupost haja sigut tramesa a la Comunitat Autònoma, cosa que 
contravé el que es preveu en l'article 193.5 de la LRHL. 
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S'ha comprovat que l'Ajuntament, en termes generals, porta els llibres obligatoris i 
auxiliars que es detallen en les regles 64 a 74 i 75 a 81 de la Instrucció de Comptabilitat 
per a l'Administració Local, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 
17 de juliol de 1990. 

No consta, però, que porten el llibre de comptabilitat principal denominat "Inventari i 
balanços", en el qual ha de figurar l'inventari de béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, degudament valorats, conformement al que s'indica en 
la regla 67 de la Instrucció citada, ja que l'aplicació informàtica no el pren en 
consideració. 

Amb independència d'això, interessa destacar que l'Ajuntament no disposa de cap 
inventari de béns i drets, la qual cosa incompleix el que es disposa en l'article 17.1 del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, on s'estableix que el dit inventari ha de ser 
elaborat i actualitzat de forma permanent. 

8.4 Comentaris al Compte General 

Les xifres del Compte General de l'exercici de 2004 estan significativament afectades 
pel procés de correcció i sanejament mamprés per l'interventor de l'Ajuntament, en 
relació amb els imports de les despeses i els ingressos d'exercicis anteriors, el qual s'ha 
materialitzat en l'aprovació de reconeixements d'expedients extrajudicials de crèdits i 
d'expedients de baixa de drets i obligacions reconeguts en els dits exercicis. Cal fer 
notar que en tos els casos s'ha comptat amb l'informe favorable de l'interventor de 
l'Entitat. 

A la data de tancament de l'exercici de 2004, no s'havien reconegut totes les obligacions 
dels exercicis de 2001 a 2004 corresponents a les aportacions que l'Ajuntament havia 
d'efectuar a l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, com a conseqüència 
de la prestació per part d'aquesta del tractament de residus urbans. 

S'ha calculat que les obligacions pendents de registrar pugen a 334.051 euros, import 
que resulta de la diferència entre l'import total de 530.379 euros que figura en el "Pla de 
cancel·lació de les aportacions pendents", i el de les obligacions reconegudes, el deute 
de les quals figura registrat en "Creditors pressupostaris", dins del passius del balanç de 
situació, per 196.328 euros. 

Els pagaments efectuats al citat creditor en l'exercici de 2004, per un import de 142.968 
euros, figuren indegudament registrats en l'actiu del balanç de situació, concretament en 
el compte "Lliuraments en execució d'operacions"; en comptes de disminuir el saldo 
creditor referit en el paràgraf anterior. 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recapt. % recap.

Imposts directes 1.872.800 -- 1.872.800 1.779.145 95% 1.459.926 82% 

Imposts indirectes 180.000 -- 180.000 318.244 177% 310.800 98% 

Taxes i d'altres ingressos 744.895 -- 744.895 827.416 111% 757.973 92% 

Transferències corrents 1.690.500 121.189 1.811.689 1.174.985 65% 949.679 81% 

Ingressos patrimonials 25.400 -- 25.400 19.941 79% 19.941 100% 

alienació invers. reals -- -- -- -- -- -- -- 

Transferències de capital 512.986 116.287 629.273 493.674 78% 98.305 20% 

Actius financers 1.000 -- 1.000 63 6% 63 100% 

Passius financers -- -- -- 388.409 -- 388.409 100% 

Total 5.027.581 237.476 5.265.057 5.001.877 95% 3.985.096 80% 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modif. Definitiu Obligs. % exec. Pags. liqs. % pag. 

Despeses de personal 2.165.331 75.097 2.240.428 1.857.687 83% 1.856.563 100% 

Compra béns i serveis 1.358.882 151.516 1.510.398 1.344.999 89% 832.807 62% 

Interessos 72.535 -- 72.535 65.378 90% 65.378 100% 

Transferències corrents 200.128 (20.000) 180.128 151.980 84% 110.604 73% 

Inversions reals 1.052.472 30.862 1.083.334 321.695 30% 139.250 43% 

Transferències de capital -- -- -- -- -- -- -- 

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers 178.183 -- 178.183 176.160 99% 176.160 100% 

Total 5.027.531 237.475 5.265.006 3.917.899 74% 3.180.762 81% 

Quadre 47 
 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que mostrem a 
continuació. 
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Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 1.779.145 1.536.211 15,8% 
II.    Imposts indirectes 318.244 106.931 197,6% 
III.  Taxes i d'altres ingressos 827.416 638.487 29,6% 
IV.  Transferències corrents 1.174.985 859.642 36,7% 
V.    Ingressos patrimonials 19.941 24.552 (18,8%) 
VII  Transferències de capital 493.674 717.056 (31,2%) 
VI.  Actius financers 63 1.921 (96,7%) 
IX    Passius financers 388.409 248.448 56,3% 

Total 5.001.877 4.133.248 21,0% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 1.857.688 1.502.099 23,7% 
II.   Compra bens i serveis 1.344.999 1.365.123 (1,5%) 
III.  Interessos 65.378 173.820 (62,4%) 
IV.  Transferències corrents 151.980 75.363 101,7% 
VI.  Inversions reals 321.695 878.746 (63,4%) 
IX.  Passius financers 176.160 144.680 21,8% 

Total 3.917.900 4.148.641 (5,6%) 

Quadre 48 
 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal com es recull en el Compte General, 
és el següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 5.001.877 
Obligacions reconegudes netes 3.917.900 

 

Resultat pressupostari 1.083.977 
 

Desviacions positives de finançament 735.545 
Desviacions negatives de finançament -- 
Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 

 

Resultat pressupostari ajustat 348.432 

Quadre 49 
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El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, expressat en euros, tal i com es recull 
en el Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 1.100.425 

+ del pressupost corrent 1.016.782 

+ de pressuposts tancats 509.556 

+ d'operacions no pressupostàries 16.758 

- saldos dubtós cobrament 297.020 

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 145.651 

2. Creditors pendents de pagament 915.865 

- del pressupost corrent 737.140 

- de pressuposts tancats 100.992 

- del pressupost d'ingressos 451 

- d'operacions no pressupostàries 220.250 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 142.968 

3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 683.725 

4. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat 747.344 

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 120.941 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 868.285 

Quadre 50 
 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que es recullen tot seguit, amb les 
xifres expressades en euros. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte 2004 Concepte 2004 

Immobilitzat material 4.041.666 Patrimoni i reserves 2.455.699 

Immobilitzat immaterial -- Subvencions de capital 4.151.359 

Invers., infraestr. i béns ús general 3.931.132 Deutes a llarg termini 2.151.061 

Immobilitzat financer 6.889 Deutes a curt termini 1.058.832 

Despeses per cancel·lar -- Partides pendents d'aplicació 145.651 

Deutors 1.543.095 Resultats 659.466 

Comptes financers  1.099.286   

Resultats pendents d'aplicació --   

Total 10.622.068 Total 10.622.068 

Quadre 51 
 

COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 1.862.008 Vendes 711.799 

despeses financeres 65.378 Rendes de la propietat i de l'empresa 129.115 

Tributs -- Tributs lligats a la produc. i la import. 1.694.857

Treballs, subminis. i serveis exteriors 1.340.679 Imposts corrents s/renda i patrimoni 199.606 

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació 819.835 

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 355.151 

Transferències corrents 151.980 Imposts sobre el capital 202.648 

Transferències de capital -- D'altres ingressos 6.269 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deure 3.420.045 Suma de l'haver 4.119.280
  

Resultat corrent de l'exercici 699.235 
  

Resultat extraordinari -- 

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. de drets i obligs. pressups. tancats (39.769)
  

(PÈRDUES) / GUANYS 659.466 

Quadre 52 
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Cal observar que -tal com s'indica en l'informe de l'interventor sobre la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2004-, que el 17% del saldo de deutors de l'actiu del balanç 
de situació, per un import de 255.000 euros, així com el 78% del saldo de partides 
pendents d'aplicació del passiu del balanç de situació, per un total de 114.073 euros, tot 
registrat en comptes de caràcter no pressupostari, es troben pendents de ser 
regularitzats. 

8.5 Fiscalització de l'àrea de personal 

La plantilla de personal de l'Ajuntament, que fou publicada juntament amb el 
pressupost de l'exercici de 2004, comprén un total de 54 llocs de treball, dels quals 26 
són de naturalesa funcionarial, 27, de personal laboral, i un lloc, eventual. L'única 
variació respecte de la publicada en l'exercici de 2003, ha sigut l'amortització de dos 
llocs de treball de personal laboral. 

L'alcalde exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i tots els regidors 
exerceixen els seus en règim de dedicació parcial; també hi ha nombroses 
contractacions laborals, per atendre l'execució de determinats programes. 

S'ha comprovat que l'índex de temporalitat de la plantilla en representa un percentatge 
del 42% del total; malgrat això, en l'oferta d'ocupació pública publicada per 
l'Ajuntament en juny de 2004, solament s'hi va incloure un lloc de treball de naturalesa 
funcionarial. 

Un detall, per articles, de l'execució del capítol I, "Despeses de personal", del 
pressupost de l'exercici de 2004, és el següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

% 
execució 

% 
pagament

Alts càrrecs -- -- -- -- --

Personal eventual de gabinets -- -- -- -- --

Personal funcionari 533.887 556.609 556.609 104,3% 100%

Personal laboral 1.106.009 771.359 770.939 69,7% 99,9%

Incentius al rendiment 67.798 12.053 12.053 17,8% 100%

Despeses socials a càrrec de l'ocupador 532.734 517.667 516.962 97,2% 99,9%

Total capítol 2.240.428 1.857.688 1.856.563 82,9% 99,9%

Quadre 53 
 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol pressupostari s'han incrementat en 
355.589 euros, respecte de l'exercici anterior; cosa que ha significat un augment del 
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23,7%. Les despeses de personal de l'Ajuntament constitueixen el 47,4% del total de la 
liquidació del pressupost de despeses. 

Les circumstàncies de major interés que s'han posat de manifest en la revisió financera 
d'aquesta àrea de despeses de personal, pel seu import i naturalesa, són les següents: 

- El cost de personal corresponent a les retribucions dels càrrecs electes i del 
personal eventual, s'ha de registrar en els articles "Alts càrrecs" i "Personal 
eventual de gabinets", respectivament; però hem comprovat que les han 
registrades de forma indeguda en l'article "Personal laboral", per 127.217 euros. 
D'aquesta última quantia, almenys 14.100 euros en corresponen a despeses 
meritades en l'exercici de 2003, de les quals calia haver registrat 8.400 euros en 
el capítol II del pressupost, perquè es tractava d'indemnitzacions per raó del 
servei. 

- En les obligacions reconegudes corresponents a l'article "Despeses socials a 
càrrec de l'ocupador", s'inclou un import de 117.609 euros per les assegurances 
socials de setembre, octubre i novembre de l'exercici de 2003; també s'hi 
inclouen les assegurances socials de desembre de 2003. Però cal indicar que no 
s'hi han inclòs les del mes de desembre de 2004. 

- S'ha comprovat que determinades nòmines del personal de l'Ajuntament 
corresponents al mes de desembre de l'exercici de 2004, per un valor de 29.281 
euros, no s'imputaren al pressupost de l'exercici , sinó que les van registrar com 
una operació no pressupostària de tresoreria. En l'exercici anterior, l'import 
pendent del mes de desembre imputat al pressupost de l'exercici de 2004, va ser 
de 6.193 euros. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió del compliment de la legalitat en la 
gestió de personal de l'Ajuntament, s'han posat de manifest les següents circumstàncies 
que interessa ressaltar, i que hauran de ser resoltes per l'Entitat: 

- L'Ajuntament no compta amb la relació de llocs de treball ni amb cap registre 
de personal on es reculla la classificació dels diferents llocs de treball de 
l'Entitat i els diferents conceptes retributius de cada un; cosa que incompleix el 
que es disposa en els articles 90.2 i 90.3 de la LBRL. 

- No existeix l'oportuna correlació entre els imports corresponents a la valoració 
dels llocs de treball que figuren en el document -integrant del pressupost anual- 
denominat "Annex de personal", i els crèdits inicials per a personal inclosos en 
el pressupost; cosa que incompleix el que es disposa en l'article 18.1.c) del Reial 
Decret 500/1990. 

- Hem revisat una mostra de les nòmines de personal i s'ha comprovat que s'hi 
perceben retribucions complementàries distintes de les fixades en l'annex de 
personal que figura en el pressupost, i gratificacions de les quals no existeix 
justificació documental. 
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- Hem revisat una mostra d'expedients de personal funcionarial i laboral i s'ha 
comprovat que, en cap d'aquests expedients, no consta l'existència de suficient 
documentació justificativa relativa al nomenament o al contracte, al procés de 
selecció ni a les retribucions imputades en nòmina, calculades d'acord amb les 
situacions administratives derivades del seu expedient. 

- No hi ha constatació que s'hagen publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
els acords plenaris relatius a les retribucions dels càrrecs amb dedicació 
exclusiva i parcial, malgrat el que s'estableix en l'article 75.5 de la LBRL; ni 
l'acord de nomenament del personal eventual de l'Ajuntament, amb el seu règim 
de retribucions i dedicació, a pesar del que s'estableix en l'article 104 de la 
LBRL. 

8.6 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

Cal indicar que l'endeutament de l'Ajuntament es troba instrumentat en sis préstecs a 
llarg termini, per un import total d'1.151.061 euros, i que l'Entitat no ha prestat avals. 

S'ha comprovat que la liquidació del capítol IX, "Passius financers", del pressupost 
d'ingressos, registra indegudament com a dret reconegut net de l'exercici un import de 
388.409 euros, equivalent al cost de les obres pendents d'executar corresponents al 
conveni amb la Diputació Provincial de València; circumstància que també té el seu 
reflex indegut en el balanç de situació i en el compte de resultats. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera d'aquesta àrea, s'ha posat de 
manifest que els imports que figuren en la liquidació dels capítols IX, "Passius 
financers", i III, "Despeses financeres", del pressupost de despeses, així com els 
"Deutes a llarg termini" que figuren en el passiu del balanç de situació i les "Despeses 
financeres" registrades en el compte de resultats, s'adeqüen en els seus aspectes 
significatius als principis comptables que hi són d'aplicació i reflecteixen la imatge fidel 
de l'endeutament de l'Ajuntament i del seu cost. 

Cal dir, no obstant això, que l'amortització de capital del rebut del mes de desembre 
d'una de les operacions de préstec, per un import de 3.750 euros, no ha sigut recollida 
en el capítol IX, "Passius financers", de la liquidació del pressupost de despeses, sinó 
que l'han registrada en partides pendents d'aplicació en l'actiu del balanç de situació. 

En data 29 de maig de 2000, l'Ajuntament formalitzà un conveni amb la Diputació 
Provincial de València per executar un projecte denominat "Estalvi energètic en els 
municipis de la província", per mitjà del qual, bàsicament, l'Ajuntament s'obligava a 
subscriure un contracte d'assistència tècnica i execució d'obres amb l'empresa 
adjudicatària d'un concurs previ licitat per la Diputació Provincial; així com a finançar-
lo mitjançant la subscripció d'un préstec amb una entitat de crèdit, prèviament 
concertada per la Diputació Provincial. 

L'Ajuntament subscrigué el contracte amb l'empresa adjudicatària en data 21 de juliol 
de 2000 i formalitzà l'operació de crèdit el dia 30 de maig de 2002, per un import de 
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751.265 euros, que equivalien al pressupost d'adjudicació. En aplicació de la clàusula 
segona del contracte de préstec, les quantitats de les quals no va disposar l'Ajuntament 
abans del 15 de desembre de 2002, per no haver aportat el corresponent certificat de la 
inversió, l'entitat de crèdit les va considerar disposades i les va abonar en un compte 
corrent especial. 

S'ha comprovat que, a la data de tancament de l'exercici de 2003, l'import pendent de 
certificar, per una quantia de 388.409 euros, que equivalia al saldo del dit compte 
bancari especial a favor de l'Ajuntament, l'havien registrat indegudament en el balanç 
de situació com a "Deutors per drets reconeguts", i no en "Comptes financers". 

La regularització de la situació anterior no es va fer per mitjà d'una reclassificació en 
els comptes del balanç, sinó que es va formalitzar anul·lant el dret reconegut en 
exercicis anteriors i reconeixent en l'exercici de 2004 un nou dret pel mateix import. 

El desajust que va provocar el dit reconeixement en el passiu del balanç de situació, 
juntament amb el desajust existent a l'inici de l'exercici per 79.066 euros, tot per un 
import net total de 309.343 euros, va ser regularitzat en l'exercici de 2004 incrementant 
el saldo del compte "Patrimoni" i reduint l'import del compte "Modificació de drets de 
pressuposts tancats". 

Durant l'exercici de 2004 no es van formalitzar operacions a llarg termini. S'ha calculat 
que el 14% de les despeses financeres de l'exercici corresponen als interessos meritats 
per l'import ja disposat del préstec per a l'estalvi energètic, que encara es troba pendent 
de ser invertit. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'Entitat local, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- El cost registrat de l'endeutament a llarg termini en l'exercici de 2004, ha sigut 
del 2,87%. 

- En l'exercici de 2004 l'estalvi net va ser positiu i l'índex de volum de capital viu 
va ser del 52%. 

- La càrrega financera global per habitant en l'exercici objecte de la fiscalització, 
s'eleva a la xifra de 40 euros. 

8.7 Fiscalització de l'àrea de contractació 

La fiscalització de l'àrea de contractació s'ha fet mitjançant la revisió d'una mostra dels 
expedients de contractació tramitats i vigents en l'exercici de 2004, els quals han sigut 
seleccionats a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament i de la declaració anual 
d'operacions amb terceres persones, de la qual hem analitzat els creditors i proveïdors 
de quantia elevada. 
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El detall de la mostra, amb indicació d'un número de referència atorgat en el marc de la 
present fiscalització, de l'objecte del contracte i de l'import d'adjudicació, amb les xifres 
expressades en euros, és el següent: 

 
Núm. 
ref. Objecte 

Import 
adjudicació 

1/04 Construcció d'un centre de dia 448.440 

2/04 Construcció casa abadia i sala andes 92.253 

3/04 Construcció casa abadia i sala andes. II Fase 88.000 

4/04 Concessió servei neteja viària 37.395 

5/04 Concessió servei recollida residus urbans 42.279 

Quadre 54 
 

Quant a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar l'Entitat a l'inici dels 
expedients de contractació, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- S'ha comprovat que determinades prestacions del servei d'assessorament jurídic, 
assistència municipal en matèria d'arquitectura i lloguer de maquinària, de 
quantia individual superior a 12.020 euros, s'han tramitat com a contractes 
menors, sense promoure cap procediment que garantisca l'aplicació dels 
principis de publicitat i concurrència establits en la LCAP. 

- En l'expedient 1/04, a pesar de tractar-se de la tramitació ordinària d'un 
procediment obert, el termini perquè els licitadors presentaren proposicions va 
ser de tretze dies, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 78.2 de la 
LCAP, que preveu un termini de vint-i-sis dies. S'ha comprovat que solament 
s'hi va presentar un licitador, al qual van adjudicar el contracte. 

- En l'expedient 1/04, el replantejament previ de l'obra s'ha fet amb posterioritat a 
la signatura del contracte amb l'adjudicatari, malgrat que el dit tràmit és un 
requisit indispensable per a tramitar l'expedient de contractació de l'obra, tal 
com es regula en l'article 129.1 de la LCAP. 

- L'expedient 2/04 es va realitzar per tramitació urgent. No obstant això, no 
consta en l'expedient la preceptiva declaració en què es motiva la dita urgència, 
cosa que incompleix el que s'estableix en l'article 71.1 de la LCAP. Hem 
comprovat, d'altra banda, que, entre la data de finalització del termini per a 
presentar proposicions i la data d'adjudicació del contracte, van transcórrer 
quatre mesos i que, entre aquesta última data i la de començament de l'execució 
de l'obra, van transcórrer sis mesos més. Aquestes circumstàncies posen de 
manifest, per si mateixes, que no era necessària la declaració d'urgència. 

- En l'expedient 3/04, que és continuació de l'expedient 2/04, s'estableix un preu 
de licitació de 92.253 euros, malgrat que en un informe de l'oficina tècnica 
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d'urbanisme i obres, previ a l'inici de l'expedient, s'indica que l'import dels 
treballs corresponents a la segona fase de l'obra pugen a un total de 58.732 
euros. No existeix cap document que justifique les raons per les quals hi ha una 
diferència de 33.521 euros entre les obres pendents de realitzar i el preu de 
licitació. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris, en cada un dels expedients 
analitzats, i de formalització dels contractes permet posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En l'expedient 2/04, en el qual es va usar la subhasta com a forma d'adjudicació, 
no consta l'existència de l'acta de la mesa de contractació, raó per la qual no ha 
sigut possible conéixer la proposta formulada a l'òrgan de contractació ni el 
nombre i el nom de les ofertes rebudes; com tampoc no hi ha constatació que 
s'haja notificat l'adjudicació. 

 Cal dir que l'única oferta que figura en l'expedient, que és la de l'adjudicatari, 
ultrapassa el preu de licitació en 43.992 euros; a pesar d'això, l'import de 
l'adjudicació que figura en el contracte coincideix exactament amb el preu de 
licitació recollit en el corresponent plec de clàusules administratives, sense que 
es promoguera una nova licitació per mitjà del procediment negociat; cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 141.a) de la LCAP. 

- En els expedients 2/04 i 3/04, en què resultà adjudicatària la mateixa societat, no 
consta l'existència de cap documentació administrativa sobre aquesta; en 
particular, no hi consta l'acreditació de la personalitat jurídica ni de la solvència 
tècnica, econòmica i financera, ni la declaració de no estar afectada per cap dels 
supòsits de prohibició per a contractar amb l'Administració, ni d'estar al corrent 
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Tampoc no consta, 
en cap dels dos expedients, l'acreditació d'haver constituït la fiança definitiva. 

- S'ha comprovat que en l'expedient 1/04 es va incloure l'experiència entre els 
criteris recollits en el plec de clàusules administratives particulars per a la 
valoració de les ofertes; quan aquesta és una circumstància per a acreditar la 
solvència tècnica, la qual, d'altra banda, queda justificada amb el compliment 
del requisit de classificació exigit per a poder concórrer a l'adjudicació. 

- En relació amb l'expedient 1/04, el contracte subscrit entre l'adjudicatari i 
l'Ajuntament únicament assenyala com a objecte seu l'execució de les obres; 
quan en el plec s'indicava que hom pretenia cobrir també la necessitat de 
redactar el projecte d'execució. Aquesta circumstància posa de manifest la falta 
de definició de l'objecte del contracte. 

- En els informes tècnics de valoració de les ofertes dels expedients 4/04 i 5/04, 
no hi ha hagut cap barem dels diferents conceptes en què es subdivideixen els 
criteris de valoració distints del preu, sinó que la valoració ha sigut global per a 
cada criteri. Aquests criteris han consistit en la proposta de millores i en la 
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millor programació, planificació, qualitat i viabilitat. En conseqüència, la 
valoració no s'ha produït aplicant criteris objectius, com demana l'article 86 de 
la LCAP. 

 Entre els conceptes en què es subdivideix el criteri referit a la millor 
programació, es valorà la solvència econòmica, l'experiència tècnica contrastada 
i, en el cas de l'adjudicatari, la pertinença a la comarca; hem comprovat que 
aquest últim criteri va ser un dels justificants perquè l'òrgan de contractació 
adjudicara el contracte. 

- En els expedients 4/04 i 5/04, no consta que la mesa de contractació haja elevat 
a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació derivada de l'informe tècnic 
de valoració dels criteris d'adjudicació. 

- En el plec de clàusules administratives particulars que es troba en l'expedient 
1/04, no s'inclou la classificació de l'empresari entre la documentació que han 
de trametre els licitadors, ja que no constava en el projecte bàsic; malgrat ser un 
requisit previst en l'article 25 de la LCAP. En aqueix sentit, s'ha comprovat que 
l'empresa que ha resultat adjudicatària no ha presentat el certificat de la 
classificació corresponent. 

- S'ha comprovat que en els expedients 1/04, 2/04 i 3/04 no s'ha produït la 
publicació de l'anunci de l'adjudicació dels contractes en el Butlletí Oficial de la 
Província; cosa que incompleix el que es disposa en els articles 93 de la LCAP i 
124 del Text Refós de Règim Local. 

Quant als procediments d'execució dels contractes formalitzats en els expedients 
analitzats i al registre comptable en l'exercici de 2004, interessa posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En relació amb l'expedient 4/04, l'adjudicatari ha emés factures per treballs 
extraordinaris de forma periòdica i de quantia fixa. S'ha calculat que la suma de 
totes aqueixes factures puja a un import que equival al 38% del cost registrat 
pels treballs ordinaris. 

- En l'exercici de 2004 s'han reconegut obligacions per l'execució del contracte 
corresponent a l'expedient 3/04, per un import de 36.365 euros, sense disposar 
dels preceptius documents justificatius; això incompleix el que es disposa en 
l'article 59.1 del Reial Decret 500/1990, on s'estableix, com a requisit previ per 
a reconéixer l'obligació, l'acreditació documental de la realització de la prestació 
o del dret del creditor. 

8.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en relació amb determinades àrees 
significatives de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Rocafort, i d'acord 
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amb l'anàlisi recollida en els apartats anteriors, es formulen les recomanacions 
següents. 

Pel que fa a la formació i tramitació del Compte General, d'acord amb el que hem 
expressat en l'apartat 8.3 de l'Informe: 

- L'Entitat ha de continuar els treballs iniciats de regularització de la 
comptabilitat, registrant els ajusts que deriven del present Informe i els altres 
que siguen necessaris, i alhora ha de promoure l'actualització d'un inventari de 
tots els béns, drets i càrregues que constitueixen el patrimoni seu, degudament 
valorats, conformement al que s'estableix en la normativa comptable i en el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, a l'objecte que el balanç de situació 
reflectisca l'autèntica situació patrimonial de l'Entitat. 

- En relació amb el deute de l'Ajuntament amb l'Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus, conformement al que es determina en la nova normativa 
comptable que hi és d'aplicació, les obligacions vençudes que no puguen ser 
aplicades al pressupost en data 31 de desembre, cal registrar-les en el compte 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost". 

Quant a l'àrea de personal, les recomanacions que interessa formular, d'acord amb el 
que hem expressat en l'apartat 8.5 de l'Informe, i a l'objecte que la gestió de personal 
s'ajuste a la legislació vigent, són les següents: 

- L'Entitat ha d'elaborar una relació de llocs de treball que s'ajuste a la legislació 
de règim local i a les normes de funció pública de l'Estat, d'aplicació a les 
entitats locals, perquè constitueixen un instrument imprescindible per a ordenar 
i gestionar el personal. 

- A fi de millorar la gestió dels serveis municipals, és imprescindible adoptar les 
mesures necessàries per a reduir l'índex de temporalitat del personal de la 
plantilla i proveir els llocs de treball per mitjà dels procediments legalment 
establits, basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

- L'Ajuntament s'ha de dotar d'un registre de personal, en el qual s'incloga la 
informació establida en el Reglament del Registre Central de Personal i Normes 
de Coordinació amb els de les Restants Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret 1.405/1986, de 6 de juny, de forma que les seues dades determinen 
les nòmines. 

- L'Entitat ha de procurar que els expedients de personal continguen tota la 
documentació que calga, en compliment del que es preveu en la legislació 
vigent. 

Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions recollides en l'apartat 8.6 
de l'Informe, l'Ajuntament ha de corregir, en el balanç de situació i el compte de 
resultats, els assentaments de regularització practicats de forma indeguda. 
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En l'àrea de contractació administrativa, i a la vista de l'anàlisi realitzada en l'apartat 8.7 
de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament ha de procurar una major diligència en la tramitació i execució 
dels expedients de contractació, ajustant-se als tràmits i procediments establits 
en la LCAP, tant pel que fa als aspectes formals, com als relatius a l'adjudicació 
i publicitat dels contractes, a l'objecte de comptar amb una concurrència 
efectiva. 

- En la tramitació d'expedients de contractació pel procediment d'urgència, 
l'Entitat s'ha de limitar a aquelles circumstàncies que constituïsquen una 
vertadera causa que la justifique, les quals han de quedar suficientment 
acreditades en els expedients. 

- L'experiència de l'empresari forma part de l'acreditació de la seua solvència 
tècnica i queda justificada si acompleix el requisit de classificació exigit per 
poder concórrer; raó per la qual l'Ajuntament no l'ha d'usar com a criteri 
d'adjudicació. 

- La pertinença d'una empresa a la comarca de l'Administració que promou la 
licitació, no s'ha de tenir en compte a l'hora de fer l'adjudicació, ja que això 
conculca els principis d'igualtat i no discriminació a què estan subjectes les 
contractacions administratives. 

- L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que hi haja 
factures per serveis extraordinaris, o per ampliació de serveis, especialment 
significatives, les quals constitueixen una autèntica modificació del contracte. 
L'Ajuntament hauria de promoure -si és el cas- el procediment previst en 
l'article 102 del Reglament de la LCAP, relatiu al procediment per a modificar 
els contractes. 

- Les obligacions que deriven de l'execució dels contractes s'han de reconéixer, en 
tots els casos, conformement a l'article 59.2 del Reial Decret 500/1990 i a les 
bases d'execució dels seu pressupost anual. 
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9. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA 

9.1 Informació general 

El municipi de Simat de la Valldigna és a la província de València i té una superfície de 
38,5 quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 3.228 habitants segons el 
padró municipal a 1 de gener de 2005, s'ha mantingut estable els últims cinc anys. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, de manera que les 
funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del seu lloc. Durant 
l'exercici fiscalitzat estigué cobert per un funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional, encara que des de desembre de 2005 el lloc es troba cobert en comissió de 
serveis per un altre funcionari amb habilitació nacional. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, hem revisat el procediment de tramitació del Compte 
General i el seu contingut, així com les àrees d'endeutament i contractació 
administrativa. 

9.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, i 
que l'Entitat ha de resoldre: 

- En data 31 de desembre de 2004 caldria incrementar en 233.977 euros 
l'endeutament a llarg termini derivat d'operacions de crèdit, reflectit en el 
Compte General per la xifra de 170.139 euros; tal com s'indica en l'apartat 9.5 
de l'Informe. 

- Si hom havia aplicat correctament el principi de la meritació en l'execució dels 
contractes que hem fiscalitzat, d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 9.6 de 
l'Informe, el resultat pressupostari de l'exercici de 2004 s'hauria vist incrementat 
en la xifra de 119.634 euros. 

Cal fer notar, encara, que, com a resultat de la revisió efectuada, i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.2, s'han posat de manifest, durant el període objecte de la fiscalització, els 
incompliments rellevants de la normativa jurídica a què està sotmés l'Ajuntament que 
recollim a continuació: 

- En la gestió del pressupost de l'exercici de 2004, l'Ajuntament ha reconegut 
obligacions per a les quals no tenia la corresponent cobertura pressupostària, per 
una quantia de 193.153 euros, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 
162 de la LRHL; tal com analitzem en els apartats 9.3 i 9.4 de l'Informe. 
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- L'Ajuntament no disposa de cap inventari de béns i drets, incomplint el que es 
disposa en l'article 17.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, en el qual 
s'estableix que cal formar el dit inventari i actualitzar-lo de manera permanent; 
d'acord amb el que es recull en l'apartat 9.3 de l'Informe. 

- Els expedients de contractació han sigut formalitzats amb nombrosos 
incompliments rellevants de la LCAP, com són la completa absència del 
procediment administratiu de contractació o la falta de certificats d'existència de 
crèdit o de plecs de clàusules administratives, entre uns altres que recollim en 
l'apartat 9.6 de l'Informe. 

- En els procediments d'adjudicació dels expedients de contractació revisats, hi ha 
notoris incompliments dels articles de la LCAP orientats a assegurar els 
principis de publicitat i concurrència pública, a l'objecte que l'Administració 
obtinga preus adequats; tal i com s'expressa en l'apartat 9.6 de l'Informe. 

9.3 Tramitació del Compte General 

La rendició per part de l'alcalde, la formació per part de la Intervenció, el dictamen 
informatiu de la Comissió Especial de Comptes i la publicitat en el tràmit d'exposició 
per a al·legacions, es van fer amb algun retard, respecte dels terminis establits en la 
LRHL. Cal fer notar que el Compte General, el va aprovar el Ple de l'Ajuntament el dia 
23 de setembre de 2005, dins del termini establit en la normativa vigent. 

La rendició del Compte per part de l'Alcalde, que s'ha de fer abans del dia 15 de maig, 
no tingué lloc fins al dia 23 de juny de 2005, data en què es produí també l'aprovació de 
la liquidació del pressupost. El dictamen de la Comissió Especial de Comptes, que calia 
efectuar abans del dia 1 de juny, es va realitzar el dia 26 de juny, i l'exposició pública 
per a al·legacions -que solament comprenia la liquidació inicial-, porta data de 12 
d'agost. 

També hi hagué un retard de més de dos mesos en la presentació del Compte General a 
la Sindicatura de Comptes, que tingué lloc el dia 12 de gener de 2006; quan el termini 
havia acabat el 31 d'octubre de 2005. 

En relació amb el contingut del Compte General, s'ha observat que l'Entitat no ha 
confeccionat ni l'"Estat dels compromisos de despesa adquirits a càrrec d'exercicis 
futurs" ni l'annex "Estat de despeses amb finançament afectat". S'ha de dir que l'annex 
"Estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries de tresoreria" no es va 
incloure en el Compte General. 

Cal destacar que durant l'exercici de 2004 -segons que consta en el certificat signat per 
l'alcalde i el secretari-interventor amb data 26 de setembre de 2005, i que s'adjuntava al 
Compte General presentat-, hi hagué advertiments de legalitat, entre els quals se'n pot 
destacar un de relatiu a l'aprovació de despeses sense consignació pressupostària 
suficient, un altre de relatiu a l'aprovació d'obligacions i drets al tancament de l'exercici 
sense comptar amb la corresponent documentació acreditativa i, finalment, un altre de 
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relatiu a l'aprovació del pressupost de 2004 amb caràcter definitiu el 31 de maig de 
2004. 

L'aprovació, per part de l'Alcaldia, de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2002, 
es va produir el dia 30 d'abril de 2004; la de l'exercici de 2003, el dia 10 d'octubre de 
2004, i la de l'exercici de 2004, el dia 23 de juny de 2005. Aquest retard ha condicionat 
la tramitació i aprovació del pressupost de l'exercici de 2004 i del Compte General en 
els terminis legalment establits. 

L'Ajuntament, en termes generals, porta els llibres de comptabilitat principal que 
estableix la regla 43 de la Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial 
Simplificat, per a entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 5.000 
habitants, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 
1990. 

No obstant això, s'ha de dir que no hi ha constatació que es porte el llibre de 
comptabilitat principal denominat "Inventaris i balanços", en el qual ha de figurar 
l'inventari de béns, drets i càrregues que constitueixen el seu patrimoni, degudament 
valorats, conformement al que s'indica en la regla 51 de la Instrucció citada, ja que 
l'aplicació informàtica no el pren en consideració. 

En aqueix sentit, interessa destacar que l'Ajuntament no disposa de cap inventari dels 
seus béns i drets, malgrat el que s'estableix en l'article 17.1 del Reglament de Béns de 
les Entitats Locals, en el qual s'estipula la necessitat de confeccionar i actualitzar aquest 
important document, per a una adequada gestió administrativa i de control intern de les 
entitats locals. 

Tal com s'indica en l'informe del secretari-interventor que forma part de la liquidació 
del pressupost de l'exercici de 2004, la mecànica comptable i la realització i seguiment 
de les diferents fases previstes per a aprovar i formalitzar les despeses, no s'ajusten al 
que es disposa en la legislació vigent. 

El dit funcionament es sosté en un Decret de l'Alcaldia de l'any 2000, que justifica 
aqueixa mecànica per la falta de disponibilitat de personal adequat per a fer front a les 
obligacions comptables que deriven de la legislació vigent. 

9.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recap. % recap.

Imposts directes 745.000 -- 745.000 675.758 91% 635.826 94%

Imposts indirectes 55.000 -- 55.000 146.841 267% 146.841 100%

Taxes i d'altres ingressos 910.450 -- 910.450 307.336 34% 296.488 96%

Transferències corrents 462.997 83.303 546.300 533.247 98% 509.630 96%

Ingressos patrimonials 49.535 -- 49.535 46.551 94% 33.132 71%

Alienació invers. reals -- 260.000 260.000 388.626 149% 388.626 100%

Transferències de capital 205.137 10.000 215.137 204.226 95% 20.849 10%

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Total 2.428.119 353.303 2.781.422 2.302.585 83% 2.031.392 88%

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. liqs. % pag. 

Despeses de personal 639.702 83.303 723.005 702.014 97% 692.767 99%

Compra béns i serveis 626.405 -- 626.405 786.953 126% 734.432 93%

Interessos 18.600 -- 18.600 10.780 58% 8.163 76%

Transferències corrents 69.120 -- 69.120 101.725 147% 101.725 100%

Inversions reals 1.066.292 270.000 1.336.292 576.922 43% 65.507 11%

Transferències de capital -- -- -- -- -- -- -- 

Actius financers -- -- -- -- -- -- -- 

Passius financers 8.000 -- 8.000 5.777 72% 4.349 75%

Total 2.428.119 353.303 2.781.422 2.184.171 79% 1.606.943 74%

Quadre 55 
 

En relació amb les despeses registrades en el quadre anterior, es pot destacar que en la 
liquidació dels capítols II, "Compra de béns corrents i serveis", i IV, "Transferències 
corrents", tots dos de l'estat de despeses, es van reconéixer obligacions per imports 
superiors als crèdits definitius. 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que mostrem a 
continuació: 
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Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 675.758 640.771 5,5% 

II.    Imposts indirectes 146.841 66.616 120,4% 

III.  Taxes i d'altres ingressos 307.336 265.506 15,8% 

IV.  Transferències corrents 533.247 574.754 (7,2%) 

V.    Ingressos patrimonials 46.551 22.815 104,0% 

VI.  Alienació inversions reals 388.626 22.290 1.643,5% 

VII. Transferències de capital 204.226 119.577 70,8% 

Total 2.302.585 1.712.329 34,5% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 702.014 633.566 10,8% 

II.   Compra béns i serveis 786.953 642.696 22,4% 

III.  Interessos 10.780 16.234 (33,6%) 

IV.  Transferències corrents 101.725 76.513 33,0% 

VI.  Inversions reals 576.922 270.514 113,3% 

IX.  Passius financers 5.777 4.498 28,4% 

Total 2.184.171 1.644.021 32,9% 

Quadre 56 
 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent, expressat en euros: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 2.302.585 

Obligacions reconegudes netes 2.184.171 
 

Resultat pressupostari 118.414 
 

Desviacions positives de finançament -- 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria -- 
 

Resultat pressupostari ajustat 118.414 

Quadre 57 
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El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, expressat en euros, tal com es recull en 
el Compte General, és el següent: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 395.006 
+ del pressupost corrent 271.193 
+ de pressuposts tancats 190.864 
+ d'operacions no pressupostàries 60.604 
- saldos dubtós cobrament 100.137 
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 27.518 
2. Creditors pendents de pagament 788.612 
- del pressupost corrent 577.228 
- de pressuposts tancats 101.534 
- del pressupost d'ingressos -- 
- d'operacions no pressupostàries 109.850 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 
3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 985.989 
4. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat -- 
5. Romanent de tresoreria per a despeses generales (1-2+3-4) 592.383 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 592.383 

Quadre 58 
 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que es mostren a continuació, amb les 
xifres expressades en euros: 

 
BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte Import Concepte Import 

Immobilitzat material 1.167.858 Patrimoni i  reserves 2.201.126 
Immobilitzat immaterial -- Subvencions de capital 1.943.665 
Invers., infraestr. i béns ús general 2.618.302 Deutes a llarg termini 170.139 
Immobilitzat financer -- Deutes a curt termini 788.612 
despeses per a cancel·lar -- Partides pendents d'aplicació 26.925 
Deutors 522.661 Resultats 164.343 
Comptes financers  985.989   
Resultats pendents d'aplicació --   

Total 5.294.810 Total 5.294.810 

Quadre 59 
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COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 742.188 Vendes 214.246 

Despeses financeres 10.780 Rendes de la propietat i de l'empresa 77.717 

Tributs 56 Tributs lligats a la produc. i la import. 589.380 

Treballs, subminis. i serveis exteriors 735.744 Imposts corrents s/renda i patrimoni 202.566 

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació -- 

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 533.247 

Transferències corrents 112.704 Imposts sobre el capital 30.653 

Transferències de capital -- D'altres ingressos 61.924 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deure 1.601.472 Suma de l'haver 1.709.733
  

Resultat corrent de l'exercici 108.261 
  

Resultat extraordinari -- 

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. drets i obligs. pressups. tancats 56.082 
  

(PÈRDUES) / GUANYS 164.343 

Quadre 60 
 

9.5 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

Com a resultat del treball efectuat, en la revisió financera s'ha posat de manifest que 
l'import dels deutes a llarg termini que figura en el passiu del balanç de situació del 
Compte General de l'Ajuntament, per la quantitat de 170.139 euros, no reflecteix 
adequadament l'endeutament de l'Entitat. 

S'ha comprovat que l'endeutament de l'Ajuntament s'eleva a la xifra de 404.116 euros, 
que corresponen a dos préstecs a llarg termini concedits en els anys 2000 i 2002, els 
deutes vius dels quals pugen respectivament a 292.537 euros i 111.579 euros. Cal 
manifestar que no hi ha operacions a curt termini en vigor, ni avals prestats, i que en 
aquest exercici no s'han formalitzat operacions a llarg termini. 

En relació amb la liquidació del pressupost de despeses, en el capítol IX, "Passius 
financers", les amortitzacions de capital registrades, per un total de 5.776 euros, haurien 
d'ascendir en realitat a 24.312 euros. La diferència de 18.536 euros correspon a quatre 
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quotes trimestrals d'amortitzacions de capital meritades i pagades en l'exercici de 2004, 
les quals foren indegudament reconegudes en exercicis anteriors. 

La destinació del préstec rebut l'any 2000 va ser de comptar amb fons líquids 
disponibles, fins que es cobraren les subvencions compromeses per a les obres 
d'ampliació i millora de la casa consistorial. En l'exercici de 2002 es van rebre les dites 
subvencions, però hom no tornà el préstec. 

No obstant el que hem indicat en el paràgraf anterior, l'Ajuntament va registrar una 
obligació reconeguda en el capítol IX, "Passius financers", per import de 315.755 
euros, que corresponia al total del saldo viu del préstec, com si aquest haguera sigut 
tornat en la seua totalitat; registre que també tingué el seu reflex en el passiu del balanç 
de situació, amb la disminució del deute per una quantia idèntica. 

En l'exercici de 2003 es va rectificar el registre anterior, regularitzant el saldo del 
compte "Creditors per obligacions reconegudes de pressuposts tancats"; però no el 
saldo del compte "Deutes a llarg termini". L'import de la regularització, que va ser de 
287.894 euros, el van registrar en l'haver del compte de resultats. 

En conseqüència amb això, el resultat pressupostari de l'exercici de 2002 i el resultat 
economicopatrimonial de l'exercici de 2003 declarat, estaven respectivament 
infravalorat i sobrevalorat de manera significativa. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'Entitat local, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents. 

- El cost registrat de l'endeutament a llarg termini en l'exercici de 2004 ha sigut 
del 2,52%. 

- En l'exercici de 2004 l'estalvi net declarat va ser positiu, per 94.653 euros; 
mentre que l'índex del volum de capital viu va ser del 23%. 

- La càrrega financera global per habitant en l'exercici objecte de la fiscalització, 
ha ascendit a 11euros. 

9.6 Fiscalització de l'àrea de contractació 

La fiscalització de l'àrea de contractació s'ha fet mitjançant la revisió d'una mostra dels 
expedients de contractació tramitats i vigents en l'exercici de 2004, que hem seleccionat 
a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament i de la declaració anual 
d'operacions amb terceres persones, de la qual hem analitzat els creditors i proveïdors 
de quantia elevada. 

El detall de la mostra, amb indicació d'un número de referència atorgat en el marc de la 
present fiscalització, de l'objecte del contracte i de l'import d'adjudicació, amb les xifres 
expressades en euros, és el següent: 
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Núm. 
ref. Objecte 

Import 
adjudicació 

1/04 Actuacions d'orquestres en festes 45.646 

2/04 Obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Constitució 163.987 

3/04 Ampliació servei col·laboració recaptació municipal 2,5% i 49% 

4/04 Concessió del servei de proveïment d'aigua potable Taxa i cànon 

5/04 Millora de la xarxa d'aigua potable 66.000 

6/04 Obres de rehabilitació del llavador 41.764 

Quadre 61 
 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem comprovat que l'Entitat no ha fet 
adequadament la declaració d'operacions amb terceres persones que es presenta en 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ja que no compta amb mecanismes de 
control intern suficients; circumstància que caldrà resoldre en exercicis futurs. 

En l'informe del secretari-interventor sobre la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2004, en referir-se al contingut dels comptes municipals, en l'apartat dedicat a les 
despeses, s'indica que, llevat de les contractacions d'elevada quantia, no es tramita el 
preceptiu procediment de contractació previ a l'adquisició d'obligacions. 

En relació amb el contracte de col·laboració amb la gestió de recaptació en executiva, 
adjudicat l'any 1997, s'ha de dir que en l'expedient facilitat per l'Ajuntament no hi havia 
informació relativa a les actuacions administratives prèvies, ni a la forma de selecció i 
adjudicació, ni a la formalització del contracte. 

Quant a les actuacions administratives prèvies que ha d'efectuar l'Entitat a l'inici dels 
expedients de contractació, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En relació amb l'expedient 1/04 l'Entitat no ha formalitzat cap procediment 
negociat sense publicitat, com s'indica en la documentació facilitada a la 
Sindicatura de Comptes, sinó que se'n va fer una adjudicació directa, sense que 
les fases de preparació i adjudicació s'hagen ajustat al que es preveu en l'article 
9.1 de la LCAP per als contractes privats. 

- En l'expedient 4/04 tampoc no es va formalitzar cap procediment negociat sense 
publicitat, com s'indica en la documentació facilitada per l'Ajuntament, sinó que 
l'adjudicació en va ser directa, sense subjectar-se en les fases de preparació, 
licitació i adjudicació al que es preveu en la LCAP per als contractes de gestió 
de serveis públics, els quals, segons l'article 159 de la LCP i l'article 118.3 del 
TRRL, han de ser adjudicats ordinàriament per concurs. 

- L'expedient 6/04 s'ha tramitat pel procediment negociat sense publicitat, sense 
que consten en l'expedient les circumstàncies que hi concorrien per a usar 
aqueix procediment; malgrat el que s'estableix en l'article 141 de la LCAP. 
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- En l'expedient 6/04 no existeix cap plec de clàusules administratives particulars 
aprovat per l'òrgan de contractació, on s'indiquen -entre altres extrems- el 
procediment i la forma d'adjudicació, els documents i proposicions que han de 
presentar els licitadors, o els aspectes econòmics i tècnics que hagen de ser 
objecte de negociació. 

- Cal fer notar que en l'expedient 5/04 consta un certificat previ del secretari-
interventor en el qual s'assenyala que no existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient per a contractar l'execució del projecte. Hem comprovat 
que no s'ha tramitat amb posterioritat cap expedient per aprovar la modificació 
pressupostària necessària per a finançar les dites obres. 

- En els expedients 2/04 i 5/04, que foren adjudicats per subhasta, no s'ha complit 
amb el que es disposa en l'article 79.2 de la LCAP, relatiu al lliurament de la 
documentació administrativa, per part dels interessats, en el moment de 
formular les seues proposicions. En el plec de clàusules administratives 
particulars s'estableix que la documentació administrativa que forma part de les 
proposicions de l'empresari, i que n'acredita la personalitat jurídica i la seua 
capacitat per a fer contractes amb l'Administració, l'ha de presentar només 
aquell que en resulte adjudicatari, i que en el moment de lliurar les proposicions 
bastarà la manifestació de cada licitador del seu compromís d'aportar els 
documents. 

- S'ha comprovat que, durant l'exercici de 2004, una prestació de serveis de 
quantia individual superior a 12.020 euros va ser tramitada com a contracte 
menor, sense aplicar-hi les normes sobre preparació, licitació i adjudicació que 
vénen regulades en la LCAP per als contractes de consultoria i assistència i de 
serveis de la dita quantia. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris, en cada un dels expedients 
analitzats, i de formalització dels contactes, permet posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En la subhasta formalitzada en l'expedient 2/04, s'ha de ressenyar que, malgrat 
que la proposició vàlida més econòmica ascendia a un import de 131.218 euros, 
l'òrgan de contractació decidí adjudicar aquest contracte a l'empresari que la va 
proposar, però per un preu de 163.475 euros. 

 En l'acord d'adjudicació s'indica, com a justificació del citat increment de preu, 
la disponibilitat econòmica de la corporació i l'augment -sobre el projecte 
inicial- del nombre d'unitats d'obra que s'havien d'executar. Tanmateix, hem 
comprovat que en l'expedient no existeix cap justificació de les necessitats 
noves i no previstes en el projecte inicial i que han motivat l'increment de les 
unitats d'obra. 

 S'ha comprovat que l'obra executada pel contractista, compreses les noves 
unitats d'obra, coincideix amb l'import adjudicat i abonat a aquell, segons que es 
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desprén del total de les certificacions d'obra expedides. Amb independència 
d'això, s'ha de dir que en les certificacions d'obra calia haver inclòs un detall i 
una descripció de les noves o majors unitats d'obra incorporades, a l'objecte de 
poder identificar-les clarament, sobretot quan la major obra executada implica 
una modificació del projecte tècnic inicial. 

- En l'expedient 5/04 s'ha comprovat que, a pesar de l'existència d'un informe del 
secretari-interventor municipal advertint sobre la il·legalitat de la situació, se'n 
va fer l'adjudicació al licitador que va presentar la proposició més econòmica, 
però per un import superior en 3.081 euros al preu de la seua oferta. 

- S'ha comprovat que en l'expedient 6/04 no s'ha formalitzat el contracte 
administratiu amb l'adjudicatari, cosa que incompleix el que es diu en l'article 
54.1 de la LCAP. 

- En el contracte subscrit en l'expedient 3/04, formalitzat inicialment l'any 1997, 
així com en la modificació per ampliació realitzada l'any 2000, es pacta una 
duració d'un any, que es pot prorrogar tàcitament per períodes anuals sempre 
que no siga denunciat. Cal indicar que l'article 198 de la LCAP disposa que els 
contractes de serveis no poden tenir una duració superior als quatre anys, 
compreses les pròrrogues i tot. 

 En aqueix sentit, l'ampliació del contracte a la recaptació voluntària -que es va 
realitzar en el Ple de l'Ajuntament de 28 de febrer de 2000-, fou acordada sense 
iniciar el corresponent procediment negociat sense publicitat, malgrat 
l'advertència efectuada pel secretari-interventor durant la tramitació de 
l'expedient. 

 La citada ampliació del contracte es va fer, d'altra banda, sense formalitzar-la en 
cap document administratiu i sense renovar la fiança, incomplint el que es 
disposa en l'article 101.2 de la LCAP, en relació amb l'article 54 de la mateixa 
norma. 

Quant a l'execució i el registre comptable en l'exercici de 2004 dels contractes subscrits 
en els diversos expedients de contractació analitzats, s'han posat de manifest els fets 
següents: 

- En l'exercici de 2004 es van autoritzar, disposar i reconéixer despeses per un 
import de 163.500 euros derivades de l'execució del contracte formalitzat en 
l'expedient 2/04, sense disposar del document que justificava les obres 
realitzades, ja que les certificacions corresponents es realitzen en els mesos 
d'abril a juny de 2005. 

 La circumstància anterior constitueix un incompliment del que es disposa en 
l'article 59.1 del Reial Decret 500/1990, en el qual s'estableix, com a requisit 
previ per a reconéixer obligacions, que s'acredite documentalment la realització 
de la prestació o el dret del creditor. 
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- S'ha observat que, en la comptabilització de l'execució de les obres realitzades 
en els expedients 5/04 i 6/04, en l'exercici de 2003 també se n'havien reconegut 
les obligacions sense que existira la certificació d'obra corresponent, per un 
import total de 54.988 euros. En aquesta ocasió també es va incomplir el que es 
preveu en l'article 59.1 del Reial Decret 500/1990. 

- En relació amb el contracte subscrit en l'expedient 3/04, s'han registrat dotze 
factures corresponents a les liquidacions mensuals practicades per l'adjudicatari, 
de les nou que portaven data de l'exercici de 2003, per un import d'11.122 euros. 

- S'ha de dir que, si hom havia aplicat correctament el principi de la meritació, les 
circumstàncies anteriors haurien determinat un major resultat pressupostari, en 
la xifra de 119.634 euros. 

- En el marc de l'execució de l'expedient 4/04, s'ha registrat en el pressupost 
d'ingressos de l'exercici de 2004 el resultat del balanç econòmic del servei que 
constitueix el cànon que s'ha de satisfer a l'Ajuntament corresponent a l'any 
2003. 

9.7 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en relació amb determinades àrees 
significatives de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna, i com a conseqüència de l'anàlisi recollida en els apartats anteriors, es 
formulen una sèrie de recomanacions. 

En relació amb la formació i tramitació dels Compte General de l'Ajuntament, d'acord 
amb el que hem expressat en l'apartat 9.3 de l'Informe: 

- L'Entitat ha de posar tots els mitjans que es troben al seu abast per aprovar els 
pressuposts en els terminis establits en la legislació vigent, així com executar-
los i liquidar-los conformement al que s'estableix en la LRHL i acomplir el que 
se n'haja aprovat en les bases d'execució, a l'objecte d'assegurar l'essència de la 
correcta gestió econòmica i patrimonial de l'Ajuntament. 

- L'Ajuntament no ha de comprometre despeses, liquidar obligacions ni ordenar 
pagaments sense el crèdit suficient per a portar-los a efecte, o infringint el que 
es disposa en la legislació pressupostària d'aplicació. En aquest sentit, l'article 
177 de la Llei General Pressupostària disposa que les dites actuacions són 
susceptibles de generar responsabilitat patrimonial. 

- L'Entitat ha d'adoptar les mesures necessàries per a portar la comptabilitat del 
finançament afectat i dels compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, ja 
que, en el cas contrari, es desvirtuen els resultats que es presenten en el Compte 
General. 
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- La fiscalització realitzada posa de manifest la necessitat que té l'Entitat 
d'incrementar els mitjans humans dedicats a la gestió pressupostària i comptable 
i de comptar alhora amb programes informàtics d'ús estés, entre els quals es 
troba el facilitat per la Diputació Provincial, tot a fi d'evitar i corregir les 
situacions descrites en l'Informe. 

- L'Entitat ha d'iniciar les gestions per a obtenir un inventari actualitzat de tots els 
béns, drets i càrregues que constitueixen el patrimoni seu, degudament valorats, 
conformement al que s'estableix en la normativa comptable i en el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

 Cal manifestar que, mentre no es porte a efecte un adequat recompte i valoració 
dels béns i se'n facen les oportunes amortitzacions, el balanç de situació de 
l'Ajuntament no podrà reflectir la imatge fidel de la seua situació patrimonial. 

Quant a l'àrea d'endeutament, i a la vista de les consideracions recollides en l'apartat 9.5 
de l'Informe, interessa formular les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament ha d'ajustar l'import que figura com a deute a llarg termini en el 
passiu del balanç de situació, incrementant-lo fins a la quantitat del deute viu 
real, i a càrrec de despeses i pèrdues d'altres exercicis. 

- Amb la finalitat d'observar la normativa comptable i pressupostària aplicable a 
les despeses financeres, l'Entitat ha de registrar la despesa pressupostària per 
amortització de capital i per interessos, en la quantia i en la forma establides en 
la Instrucció comptable vigent. 

- L'Ajuntament ha de considerar la conveniència d'amortitzar alguns dels dos 
préstecs en vigència, atés el volum assolit pel romanent de tresoreria i ja que la 
finalitat per a la qual es va concedir el préstec de major import no s'ha complit, i 
ja no s'hi dóna el supòsit considerat en l'article 49 de la LRHL per a formalitzar 
operacions a llarg termini. 

En l'àrea de contractació administrativa, i a la vista de l'anàlisi realitzada en l'apartat 9.6 
de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

- L'Entitat ha de formalitzar els seus expedients de contractació d'acord amb els 
procediments prevists en la LCAP, tenint en compte que els contactes efectuats 
prescindint totalment i absoluta del procediment legalment establit, en aplicació 
de l'article 62 de la LCAP i de l'article 62.1 de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, poden ser 
declarats nuls de ple dret. 

- L'Ajuntament ha de procurar el màxim rigor a l'hora de seleccionar la forma 
d'adjudicació: reservant l'aplicació del procediment negociat als supòsits 
legalment prevists, evitant la seua utilització arbitrària i sense la deguda 
justificació i vetlant per l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència. 
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- L'Entitat ha de licitar de nou el servei de la gestió de recaptació, o -si escau- 
delegar aqueix servei en la Diputació, ja que la duració actual del que hi ha 
vigent ha superat el termini màxim legal establit. 

- Les obligacions que deriven de l'execució dels contractes han de ser 
reconegudes d'acord amb el que es disposa en l'article 59.1 del Reial Decret 
500/1990 i en les bases d'execució dels seu pressupost anual. 

- L'Ajuntament ha d'actuar amb major rigor a l'hora d'exigir als adjudicataris 
l'acreditació dels requisits de capacitat i solvència. 

- L'Entitat ha de comptar amb mecanismes de control intern suficients que 
impedisquen que es confeccione de forma incorrecta la declaració d'operacions 
amb terceres persones que es presenta en l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària. 
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10. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORREBLANCA 

10.1 Informació general 

El municipi de Torreblanca és a la província de Castelló i té una extensió de 29,9 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 5.656 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2005, ve mantenint un moderat creixement en els últims cinc 
anys; encara que augmenta en època estival de manera considerable, a causa de 
l'existència d'un nucli urbà de platja a tres quilòmetres de la localitat. 

El pressupost de l'exercici de 2004, i els dels tres exercicis anteriors, presenta unes 
previsions definitives superiors als 3 milions d'euros, segons l'estat de liquidació dels 
pressuposts d'ingressos. En conseqüència, conformement al que s'indica en l'article 2 
del Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats 
a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la Secretaria té 
el caràcter de classe segona. 

No obstant això, el lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, 
raó per la qual les funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del seu 
lloc; si bé és cert que en la plantilla de personal existeix un lloc de treball de tècnic 
d'Intervenció classificat com a grup A. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.2 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, s'ha revisat el procediment de tramitació del Compte 
General i el seu contingut, així com les àrees d'endeutament, personal i contractació 
administrativa. 

10.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, 
no s'han posat de manifest cap circumstància que afecte de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació. 

Com a resultat de la revisió efectuada, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'ha posat de 
manifest, durant el període objecte de la fiscalització, una única circumstància que 
constitueix un incompliment rellevant de la normativa jurídica a la qual es sotmet 
l'Ajuntament. 

L'Entitat no ha constituït cap registre de personal amb les dades que serveixen de base 
per a justificar totes les retribucions, incomplint el que es disposa en l'article 90.2 de la 
LBRL. Tampoc el contingut de la relació de llocs de treball no s'ajusta al que es disposa 
en l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció Pública; tal 
com indiquem en l'apartat 10.5 de l'Informe. 

En els diferents apartats de l'Informe que es refereixen a la fiscalització de l'Ajuntament 
de Torreblanca es recullen, a més a més, una sèrie de consideracions, observacions i 
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recomanacions que, sense afectar de forma significativa l'adequació dels comptes 
fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni tenir la qualificació 
d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen l'actuació de 
l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels òrgans 
responsables de l'Entitat local. 

10.3 Tramitació del Compte General 

L'Ajuntament ha complit els terminis establits en la LRHL perquè l'alcalde reta el dit 
Compte, la Intervenció el forme, la Comissió Especial de Comptes l'informe i perquè 
se'n faça la publicitat en el tràmit d'exposició per a al·legacions; va ser aprovat 
finalment pel Ple el dia 1 de juny de 2005. 

La presentació del Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment de 
l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, tingué lloc el 
dia 11 d'octubre de 2005, dins del termini legal establit. 

En relació amb el contingut de la documentació presentada i del Compte General 
complet existent en les dependències de l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que 
s'ajusta en termes generals al que es disposa en la normativa que hi és d'aplicació. 

No obstant això, l'eina informàtica emprada per a confeccionar el Compte General no té 
activada la possibilitat d'elaborar l'"Estat del deute", l'"Estat de compromisos de 
despesa adquirits a càrrec d'exercicis futurs" ni l'annex denominat "Estat de despeses 
amb finançament afectat"; raó per la qual hom no ha omplit els dits documents. 

S'ha comprovat que, en termes generals, l'Ajuntament porta els llibres obligatoris que es 
detallen en les regles 64 a 74 i 75 a 81 de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local, aprovada per Ordre  del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 
de juliol de 1990. 

No obstant això, no consta que es porte el llibre de comptabilitat principal denominat 
"Inventari i balanços", en el qual ha de figurar l'inventari de béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, degudament valorats, conformement al que s'indica en 
la regla 67 de la Instrucció citada, ja que l'aplicació informàtica no el pren en 
consideració. 

L'any 2006 l'Ajuntament s'ha integrat en el Projecte d'Assistència a Entitats Locals de la 
Província de Castelló sobre la Gestió Pressupostària i Comptable, aprovat per la 
Diputació Provincial de Castelló, d'acord amb el que es preveu en l'article 36.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. Hem comprovat que la 
comptabilitat de l'exercici de 2006, la porten en els termes prevists en el dit Projecte. 
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10.4 Comentaris al Compte General 

Les dades de major interés de l'estat de liquidació dels pressuposts d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2004, són les que detallem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 

Previsió Execució 

Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recap. % recap.

Imposts directes 1.152.000 -- 1.152.000 1.162.186 101% 1.120.438 96%

Imposts indirectes 180.000 120.000 300.000 331.451 110% 331.451 100%

Taxes i d'altres ingres. 489.691 69.263 558.954 563.014 101% 560.957 100%

Transferències corrents 1.320.236 57.820 1.378.056 987.019 72% 896.682 91%

Ingressos patrimonials 37.101 -- 37.101 38.100 103% 38.100 100%

Alienació invers. reals 1.479.279 -- 1.479.279 377.855 26% 377.855 100%

Transferències capital 221.190 -- 221.190 171.156 77% 58.599 34%

Actius financers -- 104.456 104.456 -- -- -- -- 

Passius financers 120.503 -- 120.503 120.502 100% 120.502 100%

Total 5.000.000 351.539 5.351.539 3.751.283 70% 3.504.584 93%

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 

Crèdit Execució 

Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. liqs. % pag. 

Despeses de personal 1.242.440 44.648 1.287.088 1.228.875 95% 1.217.332 99%

Compra béns i serveis 1.093.493 180.580 1.274.073 1.188.828 93% 1.112.911 94%

Interessos 40.100 20.000 60.100 53.439 89% 53.439 100%

Transferències corrents 593.001 89.107 682.108 333.920 49% 330.587 99%

Inversions reals 1.795.104 17.203 1.812.307 658.831 36% 380.567 58%

Transferències capital 25.863 -- 25.863 -- -- -- --

Actius financers -- -- -- -- -- -- --

Passius financers 210.000 -- 210.000 209.354 100% 209.354 100%

Total 5.000.001 351.538 5.351.539 3.673.247 69% 3.304.190 90%

Quadre 62 
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L'anàlisi de la liquidació del pressupost de l'Entitat permet destacar el grau d'execució 
en el capítol d'alienació d'inversions reals, en l'estat d'ingressos, i en el capítol 
d'inversions reals, en l'estat de despeses, amb sengles percentatges del 26% i 36%. 

En aqueix sentit, interessa destacar que en l'últim trimestre de l'exercici de 2004 
l'Ajuntament va ingressar un total de 864.808 euros per aprofitaments urbanístics i per 
alienació de sòl, dels quals solament va reconéixer drets en el pressupost per 186.196 
euros. 

La diferència entre l'import ingressat i el reconegut en el pressupost, de 678.612 euros, 
la qual constitueix un ingrés pendent d'aplicació, l'han registrada en el compte "D'altres 
creditors no pressupostaris"; quan -en aplicació de la normativa comptable-, si es 
trobava realment pendent d'aplicació, calia haver-ne fet el registre en el compte 
"Ingressos pendents d'aplicació". 

La comparació de les dades de les liquidacions dels pressuposts corresponents als 
exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres expressades en euros, és la que mostrem a 
continuació. 

 

Capítol 

Drets liquidats 

2004 2003 Variació 

I.     Imposts directes 1.162.186 977.639 18,9% 

II.    Imposts indirectes 331.451 99.596 232,8% 

III.  Taxes i d'altres ingressos 563.014 533.531 5,5% 

IV.  Transferències corrents 987.019 969.364 1,8% 

V.    Ingressos patrimonials 38.100 32.643 16,7% 

VI.  Alienació inversions reals 377.855 13.219 2758,4% 

VII. Transferències de capital 171.156 29.005 490,1% 

IX.  Passius financers 120.502 298.979 (59,7%) 

Total 3.751.283 2.953.976 27,0% 
 

Capítol 

Obligacions reconegudes 

2004 2003 Variació 

I.    Despeses de personal 1.228.875 1.146.479 7,2% 

II.   Compra béns i serveis 1.188.828 820.636 44,9% 

III.  Interessos 53.439 65.547 (18,5%) 

IV.  Transferències corrents 333.920 257.530 29,7% 

VI.  Inversions reals 658.831 627.226 5,0% 

IX.  Passius financers 209.354 185.895 12,6% 

Total 3.673.247 3.103.313 18,4% 

Quadre 63 
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El resultat pressupostari de l'exercici de 2004, tal i com es recull en el Compte General, 
és el següent, expressat en euros: 

 
Concepte Import 

Drets reconeguts nets 3.751.283 

Obligacions reconegudes netes 3.673.247 
 

Resultat pressupostari 78.036 
 

Desviacions positives de finançament -- 

Desviacions negatives de finançament -- 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria 104.455 
 

Resultat pressupostari ajustat 182.491 

Quadre 64 
 

El romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, tal com es recull en el Compte General, 
és el següent, en euros: 

 
Concepte Import 

1. Deutors pendents de cobrament 347.447 
+ del pressupost corrent 246.699 
+ de pressuposts tancats 100.748 
+ d'operacions no pressupostàries -- 
- saldos dubtós cobrament -- 
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 
2. Creditors pendents de pagament 1.166.609 
- del pressupost corrent 369.057 
- de pressuposts tancats 13.582 
- del pressupost d'ingressos -- 
- d'operacions no pressupostàries 783.970 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -- 
3. Fons líquids de la tresoreria al final de l'exercici 982.380 
4. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat -- 
5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 163.218 
  

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 163.218 

Quadre 65 
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L'anàlisi dels quadres anteriors permet apreciar que, d'acord amb el que hem expressat 
sobre la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, l'import del "Resultat pressupostari" 
i l'import que figura en el concepte "Creditors pendents de pagament d'operacions no 
pressupostàries", estan respectivament infravalorat i sobrevalorat en la quantia de 
678.612 euros. 

La circumstància anterior s'ha produït perquè l'Ajuntament ha considerat que, en la 
mesura en què el dit import està afectat i atés que l'aplicació informàtica no permet el 
control mecanitzat i enllaçat amb la comptabilitat d'aquesta afectació, resultava més 
prudent el tractament comptable emprat, ja que així s'evitava que el romanent de 
tresoreria derivat dels dits ingressos poguera ser gastat indegudament. 

El contingut del Compte General corresponent a l'exercici de 2004 es completa amb el 
balanç de situació i el compte de resultats, estats que es mostren a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU PASSIU 

Concepte Import Concepte Import 

Immobilitzat material 2.648.030 Patrimoni i reserves 1.696.759 

Immobilitzat immaterial -- Subvencions de capital 730.800 

Invers., infraestr. i béns ús general 1.657.324 Deutes a llarg termini 1.783.579 

Immobilitzat financer -- Deutes a curt termini 1.166.608 

Despeses per a cancel·lar -- Partides pendents d'aplicació -- 

Deutors 347.447 Resultats 257.435 

Comptes financers  982.380   

Resultats pendents d'aplicació --   

Total 5.635.181 Total 5.635.181 

Quadre 66 
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COMPTE DE RESULTATS 

DEURE HAVER 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 1.310.427 Vendes 436.420 

Despeses financeres 53.439 Rendes de la propietat i de l'empresa 68.727 

Tributs -- Tributs lligats a la produc. i la import. 1.167.091 

Treballs, subminis. i serveis exteriors 1.107.276 Imposts corrents s/renda i patrimoni 269.168 

Prestacions socials -- Subvencions d'explotació -- 

Subvencions a l'explotació -- Transferències corrents 987.018 

Transferències corrents 333.920 Imposts sobre el capital 57.356 

Transferències de capital -- D'altres ingressos 95.989 

Dotacions per a amortitz. i previsions --   

Suma del deure 2.805.062 Suma de l'haver 3.081.769 
  

Resultat corrent de l'exercici 276.707 
  

Resultat extraordinari -- 

Resultat de la cartera de valors -- 

Modif. drets i obligs. pressups. tancats (19.272)
  

(PÈRDUES) / GUANYS 257.435 

Quadre 67 
 

Cal manifestar que, d'acord amb el que hem expressat en relació amb la liquidació del 
pressupost (i que també ha repercutit en el "Romanent de tresoreria" i en el "Resultat 
pressupostari"), els "Deutes a curt termini" del passiu del balanç de situació estan 
sobrevalorats en la quantia de 678.612 euros, ja que aquest import havia d'haver sigut 
registrat com un ingrés en el compte de resultats. 

10.5 Fiscalització de l'àrea de personal 

En l'exercici de 2004 la relació de llocs de treball de l'Ajuntament estava formada per 
cinquanta-dos llocs de treball, dels quals vint-i-vuit són de funcionaris, vint-i-dos, de 
laborals, i dos, de personal eventual. S'ha de dir que, respecte de l'exercici anterior, hi 
ha hagut un increment de quatre llocs de treball de personal funcionari i un de personal 
eventual, i que el personal laboral ha disminuït en dos llocs de treball. 
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Cal manifestar que el Ple de l'Ajuntament del dia 5 d'abril de 2004 va establir un nou 
règim de retribució dels membres electes, segons el qual tres regidors exerceixen els 
seus càrrecs en règim de dedicació parcial. 

S'ha observat que, del total de la plantilla de l'Ajuntament, un total de divuit llocs de 
treball estaven coberts per personal interí o amb contractes temporals, cosa que 
representa un 36% del total. No obstant això, s'ha comprovat també que en l'exercici de 
2004 l'Ajuntament va formular la seua oferta d'ocupació pública, la qual va incloure la 
totalitat dels llocs anteriors. 

El detall per articles de l'execució del capítol I, "Despeses de personal", del pressupost 
de l'exercici de 2004, és el següent, en euros: 

 
 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

%  
execució 

%  
pagament

Alts càrrecs 61.440 59.266 59.266 96,5% 100% 

Personal funcionari 426.000 414.552 414.552 97,3% 100% 

Personal laboral 324.000 311.349 311.349 96,1% 100% 

D'altre personal 54.648 53.902 53.902 98,6% 100% 

Incentius al rendiment 106.000 87.952 87.952 82,9% 100% 

Desps. socials a càrrec de l'ocupador 315.000 301.854 290.310 95,8% 96,2%

Total capítol 1.287.088 1.228.875 1.217.331 95,5% 99,1%

Quadre 68 
 

Les obligacions reconegudes s'han incrementat en 82.396 euros, respecte de l'exercici 
anterior; això equival a un creixement anual percentual del 7,2%. Les despeses de 
personal de l'Ajuntament representen el 33,4% del total de despeses del pressupost 
liquidat. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera d'aquesta àrea, s'ha posat de 
manifest que les xifres de la liquidació del citat capítol de despeses de personal, així 
com les de les despeses de personal que figuren en el compte de resultats, s'adeqüen, en 
els seus aspectes significatius, als principis comptables que hi són d'aplicació i 
reflecteixen la imatge fidel del cost incorregut i de l'execució del pressupost pel dit 
concepte. 

No obstant això, s'ha observat que la despesa per quotes satisfetes a la Seguretat Social 
a càrrec de l'ocupador, la imputen al pressupost en el moment de pagar-les 
efectivament. En el pressupost de l'exercici de 2004 s'han reconegut obligacions per 
18.476 euros corresponents a les indicades quotes de desembre de 2003, i no s'han 
reconegut les obligacions per les quotes de desembre de 2004. 
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Com a resultat del treball efectuat en la revisió del compliment de la legalitat en la 
gestió de personal de l'Ajuntament, s'han posat de manifest les següents circumstàncies 
que interessa ressaltar i que hauran de ser resoltes per l'Entitat: 

- Examinada la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, s'ha comprovat que no 
inclou conceptes com ara els requisits per a ocupar cada un dels llocs, ni el tipus 
ni el sistema de provisió de cada un, de manera que el seu contingut no s'ajusta 
al que es disposa en l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de 
la Funció Pública. 

- A l'Ajuntament, d'altra banda, no hi ha cap registre de personal, en els termes 
indicats en l'article 90.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, les dades del qual han de determinar les nòmines. 

- Hem revisat també una mostra significativa dels procediments de provisió 
definitiva de llocs de treball i selecció de personal efectuats durant l'exercici de 
2004 i no s'hi han observat incompliments dels principis bàsics d'accés a la 
funció pública. 

- En la revisió de les nòmines, s'ha comprovat que dos llocs de treball reservats a 
funcionaris estaven ocupats de manera interina per mitjà de contracte laboral, 
sense que hi haja constatació d'haver realitzat cap procediment selectiu ni cap 
nomenament com a funcionari interí. 

- En la publicació en el Butlletí Oficial de la Província dels nomenaments del 
personal eventual, no s'ha especificat el règim de les seues retribucions ni la 
seua dedicació, cosa que incompleix el que es preveu en l'article 104.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

10.6 Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

L'endeutament de l'Ajuntament està instrumentat en dotze préstecs a llarg termini per 
un import d'1.783.579 euros, i no existeixen avals prestats. Cal fer notar que el 75% del 
saldo viu correspon a operacions concertades en els anys 2002, 2003 i 2004. 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió financera d'aquesta àrea, s'ha posat de 
manifest que els imports que figuren en la liquidació dels capítols IX, "Passius 
financers", dels pressuposts d'ingressos i despeses, i del capítol III, "Despeses 
financeres", del pressupost de despeses, així com els "Deutes a llarg termini" que 
figuren en el passiu del balanç de situació i les "Despeses financeres" registrades en el 
compte de resultats, s'adeqüen, en els seus aspectes significatius, als principis 
comptables que hi són d'aplicació i reflecteixen la imatge fidel de l'endeutament de 
l'Ajuntament i el seu cost. 

Cal posar de manifest que, malgrat que l'Entitat no va omplir el denominat "Estat del 
deute" -tal i com s'indica en l'apartat 10.3 de l'Informe-, en l'informe economicofinancer 
del pressupost es va incloure un detall de les operacions vigents. 
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Durant l'exercici es va formalitzar un préstec a llarg termini per import de 120.000 
euros, destinat a finançar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a 
factures d'inversió de l'exercici de 2003. 

Els índexs més representatius de l'endeutament de l'Entitat local, d'acord amb el treball 
efectuat, són els següents: 

- El cost registrat de l'endeutament a llarg termini de l'exercici de 2004 ha sigut 
del 2,52%. 

- L'estalvi net declarat ha sigut positiu, en la xifra de 86.428 euros; mentre que 
l'índex del volum de capital viu ha ascendit al 58%. 

- En l'exercici de 2004 la càrrega financera global per habitant ha pujat a la xifra 
de 48 euros. 

10.7 Fiscalització de l'àrea de contractació 

La fiscalització de l'àrea de contractació s'ha fet mitjançant la revisió d'una mostra dels 
expedients de contractació tramitats i vigents en l'exercici de 2004, que hem seleccionat 
a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament i de la declaració anual 
d'operacions amb terceres persones, de la qual hem analitzat els creditors i proveïdors 
de quantia elevada. 

El detall de la mostra, amb indicació d'un número de referència atorgat en el marc de la 
present fiscalització, de l'objecte del contracte i de l'import d'adjudicació, amb les xifres 
expressades en euros, és el següent: 

 
Núm. 
ref. Objecte 

Import 
adjudicació 

1/04 Concert previ del PGOU 27.045 

2/04 Millores en el camp de futbol 132.226 

3/04 Millora i adequació de camins rurals 101.375 

4/04 Concessió del servei de recollida de residus urbans 57.177 

5/04 Vigilància, salvament i socorrisme 37.162 

Quadre 69 
 

Quant a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar l'Entitat a l'inici dels 
expedients de contractació, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- S'ha comprovat que, en l'exercici de 2004, determinades prestacions de servei 
de quantia individual superior a 12.020 euros, foren tramitades com a contracte 
menor sense aplicar-hi les normes sobre preparació, licitació i adjudicació que 
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vénen regulades en la LCAP per als contractes de consultoria i assistència i els 
de serveis de la dita quantia. 

- L'obra per a la millora del vestidor de la zona esportiva de la platja, que figura 
en la relació certificada de contractes menors, es va tramitar en dos expedients; 
tanmateix, de la revisió d'aquests expedients no es pot concloure que es tracte de 
dos objectes distints, raó per la qual no s'ajusta al que es disposa en l'article 125 
del TRRL i l'article 68 de la LCAP. 

- L'expedient 3/04 es va realitzar per tramitació urgent. Tanmateix, l'adjudicació 
definitiva es va produir amb quatre mesos de retard, respecte de la proposta 
d'adjudicació, incomplint els terminis marcats per la LCAP i desvirtuant la 
declaració d'urgència. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris, en cada un dels expedients 
analitzats, i de formalització dels contractes, permet posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En relació amb l'expedient 1/04, s'ha observat la falta de documentació 
administrativa sobre dues de les tres persones físiques a les quals es va adjudicar 
el contracte. 

- En l'expedient 2/04 no es va incloure el preu en el plec de clàusules 
economicoadministratives particulars, com a criteri objectiu d'adjudicació. 

- En relació amb l'expedient 3/04, s'ha comprovat que la redacció del projecte no 
inclou el programa de desenvolupament dels treballs, ni l'estudi bàsic de 
seguretat i salut en les obres a què fan referència els articles 124.1.e) de la 
LCAP i 6 del TRRL. 

- En el plec de clàusules administratives particulars que es troba en l'expedient 
3/04, no s'inclou la classificació de l'empresari entre la documentació que 
havien de trametre els licitadors. En aquest sentit, s'ha comprovat que l'empresa 
que ha resultat adjudicatària no ha presentat certificat de la classificació 
corresponent, ni cap altre document que puga acreditar la seua solvència 
econòmica, financera i tècnica; malgrat el que s'exigeix en l'article 15 de la 
LCAP. 

- S'ha comprovat que l'Ajuntament no publica l'anunci d'adjudicació dels 
contractes en el Butlletí Oficial de la Província, la qual cosa constitueix un 
incompliment del que es disposa en els articles 93 de la LCAP i 124 del TRRL. 

Quant als procediments d'execució dels contractes formalitzats en els expedients 
analitzats, i al seu registre comptable en l'exercici de 2004, interessa posar de manifest 
les circumstàncies següents: 
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- S'han reconegut obligacions per l'execució dels contractes formalitzats en els 
expedients 1/04 i 3/04 per sengles xifres de 13.407 euros i 101.375 euros, sense 
disposar dels documents justificatius oportuns, ja que els que es troben en els 
expedients han sigut expedits en l'exercici de 2005. En conseqüència, 
l'Ajuntament ha incomplit el que es disposa en l'article 59.1 del Reial Decret 
500/1990, en el qual s'estableix, com a requisit previ per a reconéixer 
l'obligació, l'acreditació documental de la realització de la prestació o del dret 
del creditor. 

- L'informe de la proposta de liquidació final de les obres en l'expedient 2/04 
tingué lloc en octubre de 2004, malgrat que -d'acord amb el que es disposa en 
l'article 169 del RCAP- calia haver-lo formulat una vegada transcorregut el 
termini de garantia, establit en un any des de la data de l'acta de recepció de les 
obres, que tingué lloc en febrer de 2005. 

10.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en relació amb determinades àrees 
significatives de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Torreblanca, 
conseqüència de l'anàlisi recollida en els apartats anteriors, es formulen les 
recomanacions següents. 

Pel que fa a la formació i tramitació del Compte General de l'Ajuntament, d'acord amb 
el que hem expressat en l'apartat 10.3 de l'Informe: 

- L'Ajuntament s'ha de proveir dels mitjans informàtics necessaris, integrats en la 
comptabilitat, o -si és el cas- usar uns altres mitjans auxiliars, que li permeten 
portar la totalitat dels llibres de comptabilitat establits per la normativa, 
especialment la informació referida al finançament afectat i als compromisos de 
depesa a càrrec d'exercicis futurs. 

- L'Ajuntament ha de procurar que l'inventari dels béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, estiga integrat en la comptabilitat, de manera que 
permeta reflectir la imatge fidel de l'immobilitzat que figura en el balanç de 
situació, tant pel que fa al cost d'adquisició, com en allò que es refereix a les 
amortitzacions anuals (que no estan fent-se). 

Quant a l'àrea de personal, i d'acord amb l'anàlisi recollida en l'apartat 10.5 de 
l'Informe, interessa formular les recomanacions següents. 

- L'Entitat ha de comptar amb una relació de llocs de treball ajustada a la 
legislació vigent, i ha de procurar alhora que disminuïsquen els actuals nivells 
de temporalitat del personal al seu servei. 

- L'Ajuntament ha de constituir un registre de personal, en el qual s'ha d'incloure 
la informació establida en el Reglament del Registre Central de Personal i 
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Normes de Coordinació amb els de les Restants Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1.405/1986, de 6 de juny. 

En relació amb l'àrea d'endeutament, i a la vista de l'anàlisi realitzada en l'apartat 10.6 
de l'Informe, no escau formular cap recomanació. 

Quant a l'àrea de contractació administrativa, i a la vista de l'anàlisi realitzada en 
l'apartat 10.7 de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament ha de limitar els supòsits de tramitació d'urgència d'expedients de 
contractació a aquells que siguen estrictament necessaris, i sempre deixant 
constatació expressa en l'expedient de les causes que justifiquen tal urgència. 

- En la tramitació dels expedients de contractació, l'Entitat s'ha d'ajustar a les 
previsions de la LCAP, sobretot en allò que es refereix a incrementar la 
ponderació del preu en els criteris d'adjudicació, a l'objecte de garantir 
l'objectivitat d'aquestes i la publicitat de les adjudicacions. 

- L'Entitat hauria d'incloure en les bases d'execució -distingint cada un dels 
diferents capítols del pressupost de despeses- els documents i requisits que 
justifiquen el reconeixement de l'obligació, conformement al que s'indica en 
l'article 59.2 del Reial Decret 500/1990. 
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11. RECOMANACIONS GENERALS 

11.1 Comptabilitat i control intern 

Els responsables de la gestió economicofinancera dels ajuntaments s'han d'esforçar en 
el compliment de tots i cada un dels preceptes relatius al pressupost i la comptabilitat 
que es recullen en els capítols I i III del títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i en les normes que els desenvolupen. 

En aquest sentit i a l'objecte de fer possible la recomanació anterior, els ajuntament en 
què això siga pertinent -d'acord amb la normativa vigent-, han de sol·licitar a les 
instàncies competents de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques 
la classificació del lloc de treball de Secretaria de classe segona, amb la consegüent 
creació d'un lloc de treball d'Intervenció. 

Els ajuntaments han de ser conscients de la necessitat que tenen de disposar de personal 
amb la formació necessària i de programes informàtics adequats per a realitzar una 
gestió economicofinancera que s'ajuste a la normativa vigent; i en aquells supòsits en 
què això no siga possible, han de demanar l'assistència de les diputacions provincials. 

Els secretaris, o els interventors -si és el cas-, han de procurar un exercici efectiu de la 
funció comptable regulada en l'article 204 de la LRHL, així com de la funció de control 
i fiscalització interna prevista en l'article 214 de la LRHL, a l'objecte d'evitar errors i 
incompliments de la normativa comptable aplicable i de fer possible un major rigor en 
l'execució del pressupost de l'entitat. 

11.2 Inventari de béns 

És imprescindible que els ajuntaments compten amb un inventari dels seus béns i drets i 
que estiga integrat en la comptabilitat, de manera que es complisca la legislació vigent 
sobre patrimoni municipal, i que el balanç de situació i el compte de resultats en 
reflectisquen adequadament el cost i l'amortització, conformement als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

Cal manifestar que l'article 86 del Text Refós de la Llei de Règim Local i l'article 17.1 
del Reglament de Béns de les Entitats Locals disposen que les entitats locals estan 
obligades a formar un inventari valorat de tots els béns i drets que els pertanyen, el qual 
ha de ser rectificat anualment. L'absència d'aquest inventari de béns, o el fet de no tenir-
lo actualitzat, constitueixen un incompliment rellevant de les disposicions de règim 
local, que no s'ha de produir. 

Els ajuntaments han de procurar, d'altra banda, que l'aplicació informàtica de 
comptabilitat que usen integre el llibre de comptabilitat principal denominat "Inventari i 
balanços", el qual, segons el que s'estableixen l'article 203.c) de la LRHL, cal portar de 
forma obligatòria; el seu contingut ve descrit en la regla 67 de la Instrucció de 
Comptabilitat per a Entitats Locals i en la regla 51 de la Instrucció del Tractament 
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Especial Simplificat, per a entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 
5.000 habitants. 

S'ha de dir que és una situació generalitzada que els ajuntaments no disposen de cap 
inventari sistematitzat de caràcter comptable que reculla tots els béns que constitueixen 
el seu patrimoni; raó per la qual no es practiquen les amortitzacions anuals per calcular 
el resultat comptable. 

11.3 Comptes anuals dels ajuntaments 

És imprescindible que el Compte General dels ajuntaments es presente en la 
Sindicatura de Comptes en el termini establit a aqueix efecte i que es tramite d'acord 
amb el procediment que es cita en l'article 212 de la LRHL, en especial els tràmits 
referits a l'informe de la Comissió Especial de Comptes, exposició publica i aprovació 
del Ple de l'entitat. 

Els ajuntaments han d'assegurar que en el Compte General que elaboren, i que es 
rendeix anualment als òrgans de control extern, s'incloguen tots els documents que 
estableix l'article 209 de la LRHL i les altres normes que desenvolupen aquest precepte. 
En aqueix sentit, és imprescindible una formació adequada del balanç, del compte del 
resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

Uns altres documents comptables que han de formalitzar els ajuntaments són el 
denominat "Estat de compromisos de despeses adquirits a càrrec d'exercicis futurs" i 
l'annex "Estat de despeses amb finançament afectat"; estats que formen part dels 
comptes anuals i que han de rendir tos els ajuntaments, en tots els supòsits. 

Els ajuntaments han de garantir que es porten i calculen adequadament les despeses 
amb finançament afectat. Es tracta de projectes de despesa que es financen, en tot o en 
part, amb recursos concrets; recursos que, en el cas de no realitzar la despesa, no es 
podrien percebre o que caldria reintegrar als agents que els hagen aportats, en el supòsit 
d'haver-los percebuts. Aquesta és una àrea comptable d'especial transcendència per a 
determinar les magnituds de caràcter pressupostari, i l'absència de la qual implica la 
falta del mínim rigor que requereix la comptabilitat pública. 

11.4 Àrea de personal 

És imprescindible que els ajuntaments adopten totes aquelles mesures que siguen 
necessàries per a reduir els elevats percentatges de temporalitat entre els seus 
treballadors, tant els de naturalesa funcionarial, com els laborals. En aquest sentit, cal 
aprovar les corresponents ofertes anuals d'ocupació pública -d'acord amb el que es 
disposa en l'article 128 del Text Refós de la Llei de Règim Local-, que permeten 
realitzar els corresponents processos selectius. 

En compliment del que es disposa en l'article 90.2 de la Llei de Bases de Règim Local i 
en la resta de la normativa aplicable, els ajuntaments han de comptar amb una relació 
de llocs de treball, elaborada d'acord amb la legislació bàsica sobre funció pública. 
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La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic adequat per a ordenar i gestionar el 
personal de les administracions públiques, és de formació obligatòria en tots els 
ajuntaments, ha d'estar permanentment actualitzada i ha de ser un fidel reflex de la 
classificació dels llocs de treball i de l'estructura administrativa que hom pretenga, tot 
descrivint la totalitat dels llocs de treball tipus, amb les seues característiques 
essencials, la forma de proveir-los, els requisits per ocupar-los i les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques. 

D'altra banda, tots els ajuntaments han de comptar amb un registre de personal, segons 
el que s'estableix en l'article 90.3 de la LBRL. En aquest registre s'ha d'inscriure tot el 
personal al servei de l'Ajuntament i anotar-hi aquelles dades que afecten la vida 
administrativa del dit personal, dades que determinaran les nòmines a l'efecte de la 
deguda justificació de totes les retribucions. 

11.5 Endeutament a llarg termini 

Els ajuntaments han de confirmar periòdicament les dades inscrites en la Central 
d'Informació de Riscs de les Entitats Locals, gestionada pel Ministeri d'Economia i 
Hisenda, dades que s'ofereixen en la pàgina "web" del Ministeri, amb el deute a curt i 
llarg termini amb entitats de crèdit que figura en els seus comptes, de forma que els 
seus saldos s'ajusten a la informació existent en el sistema financer. 

En el cas que els ajuntaments recórreguen a l'endeutament, han de procurar que els 
ingressos obtinguts per aquestes operacions es destinen a finalitats previstes en l'article 
49.1 de la LRHL i que es concerten en les condicions més avantatjoses per a l'entitat, 
d'acord amb els tipus d'interés vigents en cada moment. 

11.6 Contractació administrativa 

En compliment del que es disposa en la legislació de contractes de les administracions 
públiques, els ajuntaments han d'evitar totes aquelles circumstàncies que, en major o 
menor grau, limiten el compliment efectiu dels principis de publicitat i concurrència en 
les adjudicacions d'obres, subministraments i serveis. 

Els principis anteriors s'orienten a impedir qualsevol arbitrarietat en el procés de 
formació de la voluntat contractual, mitjançant la preceptiva motivació de les 
circumstàncies que concorren en cada cas, a l'objecte de complir l'article 103.1 de la 
Constitució Espanyola, que obliga l'Administració a servir amb objectivitat els 
interessos generals. 

En aqueix sentit, els ajuntaments han d'extremar el rigor en el compliment de la 
legislació de contractes de les administracions públiques, tant pel que fa als aspectes 
formals de compliment i manteniment dels expedients, com als aspectes relatius al 
procediment i la forma d'adjudicació, tot fomentant una major concurrència i deixant 
constatació documental de totes les decisions que figuren en l'expedient. 
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En els supòsits en què els ajuntaments no compten amb personal suficient per a assolir 
l'objectiu anterior, cal impulsar l'ús d'instruments de col·laboració que permeten 
encomanar a les assessories jurídiques de les diputacions provincials l'assistència als 
òrgans executius de les entitats locals, sense perjudici de la funció de fe pública de les 
secretaries. 

Les circumstàncies a les quals els ajuntaments han de prestar una atenció especial, 
d'acord amb la fiscalització realitzada en els ajuntaments en què s'ha revisat aquesta 
àrea, són: 

- Un major rigor a l'hora d'exigir als adjudicataris que acrediten els requisits de 
capacitat i solvència, així com la declaració responsable de no incórrer en els 
supòsits de prohibició per a fer contractes amb l'Administració. 

- No incloure l'experiència de l'empresari entre els criteris de valoració d'ofertes 
que s'incorporen en els plecs de clàusules, ja que aquella forma part de 
l'acreditació de la seua solvència tècnica. 

- Garantir l'enviament a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes d'una 
còpia certificada del contracte d'obra i d'un extracte de l'expedient, quan la 
quantia en supere els 601.012 euros; conformement al que s'indica en l'article 57 
de la LCAP. 

- Limitar l'aplicació de la tramitació urgent a aquells contractes que cobrisquen 
una necessitat inajornable, o l'adjudicació dels quals siga necessari accelerar per 
raons d'interés públic; tot incloent-hi la preceptiva declaració d'urgència, en la 
qual es motiven adequadament els extrems anteriors, conformement al que 
s'indica en l'article 71 de la LCAP. 

- Assegurar que els criteris de valoració d'ofertes que s'incorporen en els plecs de 
clàusules en els concursos siguen autènticament objectius, a fi que determinen 
l'elecció de l'oferta més adient per a una gestió eficient i econòmica dels 
recursos municipals. Aquesta circumstància no es produeix si el criteri del preu 
no té una rellevància suficient. 

- Donar una adequada publicitat en el Butlletí Oficial de la Província als acords 
d'adjudicació dels contractes, quan aquests superen la xifra de 60.101 euros, 
conformement al que s'estableix en l'article 93.2 de la LCAP. 

- Garantir la tramitació ordinària dels expedients en què es superen els límits que 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques estableix per als 
contractes menors; tal i com s'estableix en els articles 121, 176 i 201 de la 
LCAP. 

- El reconeixement, en el pressupost de l'entitat, de les obligacions que deriven de 
l'execució dels contractes, solament s'ha de fer després d'haver acreditat la 
realització de la prestació; conformement al que s'estableix en l'article 59.1 del 
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Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisé de la LRHL, en matèria de pressuposts. 
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12. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

A fi d'acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització que 
fou tramés als comptedants afectat, perquè en el termini concedit hi formulessen 
al·legacions 

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

1) Els òrgans fiscalitzats han 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 -el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no-, 
s'adjunten ens els annexos I i II del present Informe. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 

 



































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 

 



 

 

AJUNTAMENT D'AGOST 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I.- Introducció 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament d'Agost, hi trametérem l'esborrany de l'apartat referit 
a la seua Entitat de l'"Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments", corresponent 
a l'exercici de 2004. En el citat escrit, es concedia un termini per a formular 
al·legacions, que va finalitzar el dia 18 de desembre. 

El passat 22 de desembre tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit del senyor Felipe Vicedo Pellín, alcalde-president de l'Ajuntament, acompanyat 
de les al·legacions presentades per l'Entitat. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
encara que l'escrit d'al·legacions s'haja presentat fora del termini concedit a aqueix 
efecte, hem elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de la institució puga 
valorar l'escrit d'al·legacions presentat i -si és el cas- modificar l'actual redacció de 
l'esborrany d'informe de fiscalització parcial, pel que fa a l'Ajuntament d'Agost. 

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

1) Apartats 2.2, 2.3 i 2.8. Paràgrafs 7é. de la pàgina 10, 5é. de la pàgina 12 i 
2n. de la pàgina 22 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que no és cert que l'Ajuntament no dispose de cap 
inventari de béns i drets, i n'hi adjunten una còpia. 

Comentaris: L'inventari, que va ser format inicialment en setembre de 1999, no inclou 
la valoració dels béns i drets, encara que és rectificat anualment. Estan contactant amb 
diverses empreses per efectuar les dites valoracions. L'article 86 del TRRL indica que 
l'obligació abasta, precisament, la valoració. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'apartat 7é. de la pàgina 10 de 
l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "- L'inventari de béns i 
drets de l'Ajuntament no està valorat, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 
86 del TRRL i en les disposicions complementàries del Reglament de Béns de les 
Entitats Locals; d'acord amb el que es recull en l'apartat 2.3 de l'Informe". 

Es proposa, així mateix, la modificació del paràgraf 5é. de la pàgina 12 de l'esborrany 
de l'Informe, que tindria la redacció següent: "Amb independència d'això d'abans, 



 

 

interessa destacar que l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament no està valorat, cosa 
que incompleix el que es disposa en l'article 86 del TRRL". 

Finalment, es proposa matisar la recomanació efectuada, mitjançant la modificació de 
la redacció actual del paràgraf 2n. de la pàgina 22 de l'esborrany de l'Informe, que 
quedaria amb la redacció següent: "- L'Entitat ha d'actualitzar el seu inventari de béns, 
de forma que, integrat en la comptabilitat, permeta reflectir la imatge fidel de 
l'immobilitzat que figura en el balanç de situació, tant pel que fa al seu cost 
d'adquisició, com pel que es refereix a les amortitzacions anuals, que no estan fent-se". 

2) Apartat 2.2 paràgraf 1r. de la pàgina 11 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Si bé és cert que no hi compten amb registre de personal, les 
dades, les extrauen de la plantilla pressupostària, que figura com a annex als 
pressuposts municipals. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d'una al·legació, ja que l'incompliment legal 
existeix. 

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

3) Apartat 2.2 Paràgraf 2n. de la pàgina 11 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: No s'hi comparteix l'afirmació general que "no es garanteixen els 
principis de publicitat i concurrència". 

Comentaris: Hem efectuat una anàlisi comparativa de les conclusions d'aquest 
Ajuntament, en l'àrea de contractació, amb les de la resta d'ajuntaments, pel que fa al 
contingut dels incompliments observats. Atenent-nos a aquella, i considerant que la 
totalitat dels contractes fiscalitzats en l'Ajuntament d'Agost han sigut concursos, es 
proposa matisar la conclusió. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa modificar el paràgraf 2n. de la pàgina 11 de 
l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "- En els plecs de 
clàusules administratives dels expedients de contractació desenvolupats per 
l'Ajuntament, en la mesura en què el preu és una dada irrellevant per a l'adjudicació, 
alhora que s'hi tenen en compte uns altres criteris que determinen un ampli marge de 
discrecionalitat, no es manté un adequat equilibri entre la potestat discrecional de 
l'Ajuntament i la salvaguarda dels principis contractuals, cosa que impedeix una 
resolució objectiva dels procediments, tal i com es detalla en l'apartat 2.7 de 
l'Informe". 

4) Apartat 2.5. Paràgraf 5é. de la pàgina 18 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que no es pot generalitzar sobre les deficiències en el 
contingut dels expedients de personal. S'hi assenyala que, dels actes administratius que 



 

 

afecten el personal, se'n dóna trasllat a l'àrea de Personal perquè quede constatació en 
els expedients administratius. 

Comentaris: El paràgraf fa referència a les deficiències de la mostra, sense generalitzar, 
i s'hi diu que no conté "tota" la informació. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir la redacció actual de l'esborrany 
d'Informe. 

5) Apartat 2.7. Paràgraf 5é. de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi adjunta un decret d'Alcaldia en el qual es justifiquen les 
raons perquè no es va recórrer a la subhasta en el contracte 2/04. 

Comentaris: L'anàlisi del decret aportat en el tràmit d'al·legacions permet apreciar que 
està adequadament raonat. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la supressió del paràgraf 5é. de la pàgina 20 de 
l'esborrany de l'Informe. 

6) Apartat 2.7. Paràgraf 6é. de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació assenyala que la inadequació d'usar en els plecs de 
clàusules particulars les millores en obra no considerades en el projecte bàsic (en aquest 
cas, rebre obres addicionals a les que figuren en el projecte), no ve recollida en cap 
precepte legal. 

Comentaris: Si bé és cert que la Llei de Contractes de les Administracions Públiques no 
recull expressament la impossibilitat de considerar -entre els criteris d'adjudicació per 
als concursos- les millores en obra, sí que es pot deduir aquesta circumstància de la 
interpretació conjunta dels articles 86 i 87 de la Llei; i tot això sense perjudici de 
l'existència de l'"Informe 29/1998" de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, on -ací sí- es recull expressament la no legalitat de la licitació 
mitjançant la puntuació del criteri "millores en obres" d'unes altres obres no recollides 
en el projecte tècnic bàsic aprovat. 

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

7) Apartat 2.7. Paràgraf 7é. de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe. 

Resum de l'al·legació: Es motiva la no inclusió del preu entre els criteris d'adjudicació 
adduint interessos públics municipals i s'hi indica que en posteriors contractacions sí 
que s'ha establit aquest criteri. 

Comentaris: La motivació no està formalitzada en cap document de l'expedient i, a 
més, l'adduïda en l'escrit d'al·legacions és molt genèrica i inconcreta. 



 

 

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

8) Apartat 2.7. Paràgraf 8é. de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que no existeix cap banda per a ponderar el criteri 
del preu en els concursos. S'entén que fa referència a la no existència de cap precepte 
legal que així ho establisca. 

Comentaris: En primer lloc, la redacció de l'esborrany de l'Informe és merament 
descriptiva i s'hi deixa constatació d'un fet. No obstant això, de la interpretació d'aquest 
paràgraf es pot entendre una crítica a aqueixa actuació, com a acte censurable i que 
l'Ajuntament hauria de corregir. En aquest sentit s'ha d'indicar que, malgrat que 
efectivament no existeix cap precepte legal que reculla de forma expressa el 
percentatge que s'ha de concedir a la baixa del preu en els concursos, d'acord amb els 
preceptes constitucionals d'eficiència i economia a què queda sotmesa la despesa 
pública, aquesta Sindicatura sí que podria recomanar una major valoració del criteri 
"baixes en el preu de licitació" que la que l'Ajuntament ha aplicat en aquest contracte. 

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

9) Apartat 2.7. Paràgraf 3r. de la pàgina 21 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'indica que no es pot fer cap observació ja que no s'indica a 
quina prestació o contracte es refereix. 

Comentaris: Certament l'incompliment no precisa de quin servei es tracta, sinó que 
prefereix centrar-se en el fet que es tracta d'un sol incompliment. Així ho hem indicat 
verbalment al secretari-interventor. Es tracta d'una prestació en les Escoles Esportives 
Municipals i al·leguen que no sabien quina havia de ser la quantia definitiva. No és 
necessari precisar en l'Informe el tipus de prestació, ja que es tracta d'un cas aïllat. 

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

10) Apartat 2.8. Recomanacions 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que accepten les recomanacions de l'Informe i que 
estan contactant amb diverses empreses per valorar l'inventari de béns, i que per a 
l'exercici de 2007 s'ha habilitat crèdit per finançar el cost de l'elaboració d'una relació 
de llocs de treball. 

Comentaris: No es tracta d'una al·legació. Comentada pel secretari-interventor, es pot 
ressaltar que, de moment, no tenen previst sol·licitar la classificació de la Secretaria 
com de classe segona. 



 

 

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

 



 

 

AJUNTAMENT DE BIGASTRE 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA PER L'AUDITOR 
ABANS QUE EL CONSELL APROVÉS L'ESBORRANY DE L'INFORME 

I.- Introducció 

A la data d'emissió del present Informe, l'Ajuntament no ha formulat al·legacions a 
l'esborrany de l'Informe tramés el dia 28 de novembre, el termini per a les quals 
finalitzà el 18 de desembre. 

En l'escrit del síndic de comptes, s'hi recordava que determinada documentació 
sol·licitada en el curs dels treballs de fiscalització, encara no havia sigut tramesa; així 
com la conseqüència legal de persistir en la dita situació, segons l'article 6 de la Llei 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

En l'escrit indicat també s'esmentava que l'Ajuntament havia de prestar especial interés 
a les quantitats no justificades o insuficientment justificades que es comenten en 
l'esborrany de l'Informe, a l'efecte de la responsabilitat comptable que s'indica en la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

L'Ajuntament, en data 1 de desembre de 2005, acomplint el que s'hi havia sol·licitat 
mitjançant un escrit de l'auditor de data 11 d'octubre, i una vegada conegut el contingut 
de l'esborrany de l'Informe de fiscalització que hi havíem tramés per correu electrònic, 
presentà alguna documentació; però quedaven encara per justificar nombroses 
quantitats significatives. 

A la vista de les comprovacions efectuades sobre aquest nova documentació en les 
dependències de la Sindicatura de Comptes, s'elabora el present informe a l'objecte que 
el Consell de la Sindicatura puga valorar-lo i -si escau- modificar l'actual redacció de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització parcial. 

II.- Contingut i anàlisi de la documentació presentada 

1) Apartat 3.1. Paràgrafs 5é., 6é. i 7é. de la pàgina 24 i paràgraf 1r. de la 
pàgina 25 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: No ens han aportat la major part de la documentació sol·licitada. No ens 
han facilitat cap dels justificants del total de divuit documents comptables de pagament 
sol·licitats. Per això proposem de concretar, exactament, quina és la documentació no 
ens han proporcionat. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: El paràgraf cinqué de la pàgina 24 de l'esborrany de 
l'Informe quedaria amb la redacció següent: "Durant els treballs de fiscalització hem 
tramés a l'Entitat tres escrits sol·licitant l'aportació de determinada documentació; 
l'últim dels dits escrits, de data 11 d'octubre de 2006, no ha sigut atés adequadament. 
Entre els documents no aportats, convé ressaltar -per la seua importància- els 
següents:". 

El paràgraf sisé de la pàgina 24 de l'esborrany de l'Informe quedaria redactat de la 
forma següent: "- Còpia del document comptable, amb la justificació corresponent, del 
moviment comptable d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació registrat 
en desembre de 2003 en el capítol VI, 'Inversions reals', del pressupost de despeses, per 
1.899.875 euros.". 

El paràgraf seté de la pàgina 24 de l'esborrany de l'Informe tindria la redacció següent: 
"- Còpia del document comptable, amb la justificació corresponent, de l'anul·lació del 
reconeixement de l'obligació practicada en l'exercici de 2004 en el capítol VI del 
pressupost de despeses, per un import de 448.800 euros.". 

El paràgraf primer de la pàgina 25 de l'esborrany de l'Informe tindria la redacció 
següent: "- Còpia dels justificants, així com de les transferències bancàries o dels xecs 
justificatius, de nombrosos documents comptables de pagament, corresponents al 
capítol VI, 'Inversions reals', per un import total d'1.148.074 euros, i al capítol IX, 
'Passius financers', per 77.473 euros, tots dos del pressupost de despeses de l'exercici 
de 2004.". 

2) Apartats 3.2 i 3.5. Paràgraf 7é. de la pàgina 25, paràgrafs 5é. a 7é. de la 
pàgina 34 i paràgraf 3r. de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: Entre la nova documentació facilitada, s'inclouen les liquidacions 
mensuals de l'exercici de 2004 de la participació en els tributs de l'Estat. En aquestes 
liquidacions es posa de manifest l'existència de deutes significatius pendents de 
pagament amb la Seguretat Social i amb l'Agència Estats de l'Administració Tributària, 
que hom va liquidant mitjançant la retenció per compensació en les liquidacions 
indicades. En els dits documents no s'indica la naturalesa concreta ni l'origen temporal 
dels deutes mencionats, informació que hem vingut demanant en els curs dels treballs 
de fiscalització. Durant tot l'any s'han produït retencions, que en cap cas no han sigut 
inferiors al 50%, en aplicació de l'article 91 de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat 
per a 2004. 

Conseqüències en l'Informe: El paràgraf seté de la pàgina 25 de l'esborrany de l'Informe 
quedaria amb la redacció següent: "- Amb independència del deute anterior i segons 
que es desprén dels llibres de comptabilitat, en data 31 de desembre de 2004 l'Entitat 
manté un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària i amb diversos treballadors per un import total de 
671.452 euros, conformement al que es detalla en l'apartat 3.5 de l'Informe. A causa de 
l'absència d'un detall sobre la naturalesa i l'origen dels deutes referits, no ha sigut 
possible comprovar si aquest import està adequadament fonamentat.". 



 

 

Es proposa, d'altra banda, introduir un nou paràgraf a continuació de l'anterior, que 
tindria la redacció següent: "En aquest sentit, en aplicació de la LRHL i de l'article 91 
de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 
2004, l'Estat ha compensat durant l'exercici de 2004 deutes ferms contrets per 
l'Ajuntament amb la Seguretat Social, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i 
la Mancomunitat de Canals del Taibilla, per uns imports totals anuals de 256.666, 
79.895 i 94.830 euros respectivament, imports equivalents al 60% de la suma dels 
lliuraments a compte de la participació en els tributs de l'Estat; tal com es detall en 
l'apartat 3.5 de l'Informe.". 

El paràgraf cinqué de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe tindria la següent 
redacció: "Cal manifestar que, en aquest article del capítol de despeses de personal, 
s'ha registrat un import de 60.822 euros corresponent a pagaments efectuats a la 
Seguretat Social mitjançant la retenció per compensació de deutes que el Ministeri 
d'Hisenda ha practicat a l'Ajuntament en les liquidacions mensuals de participació en 
els tributs de l'Estat.". 

Es proposa, encara, un nou paràgraf a continuació de l'anterior, que tindria la redacció 
següent: "El total de pagaments efectuats en l'exercici de 2004 per mitjà d'aqueix 
sistema s'eleva a 256.666 euros, dels quals almenys 165.146 euros han sigut registrats 
indegudament com a immobilitzat material i inclosos en el capítol VI del pressupost de 
despeses.". 

El paràgraf sisé de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe quedaria amb la següent 
redacció: "- En relació amb el deute de l'Ajuntament amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, s'ha posat de manifest que, segons els estats comptables, el dit deute 
s'eleva a 377.310 euros, dels quals 143.280 euros figuren registrats com a operacions 
pressupostàries i 234.030 euros, com a operacions no pressupostàries. No obstant això, 
segons el Ministeri d'Hisenda, a 31 de desembre de 2004 existeix un deute amb la 
Seguretat Social de 453.090 euros.". 

El paràgraf seté de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe tindria la redacció següent: 
"Els únics pagaments que l'Ajuntament ha efectuat a la Seguretat Social, són els que 
s'han produït per mitjà de la retenció per compensació de deutes que el Ministeri 
d'Hisenda ha practicat a l'Ajuntament en les liquidacions mensuals de participació en 
els tributs de l'Estat.". 

El paràgraf tercer de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe quedaria redactat de la 
forma següent: "S'ha comprovat que en l'exercici de 2004 es van fer pagaments a 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en concepte d'IRPF a través de la 
retenció per compensació de deutes que el Ministeri d'Hisenda ha practicat a 
l'Ajuntament en les liquidacions mensuals de participació en els tributs de l'Estat, per 
un import total de 79.895 euros.". 



 

 

3) Apartat 3.7. Paràgrafs 4t. a 6é. de la pàgina 43 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: Entre la documentació facilitada, figuren justificants bancaris de 
pagaments a una de les empreses que forma la UTE a la qual es va adjudicar el 
contracte del Centre Cultural de la Vila. Aquests justificants no es corresponen amb els 
assentaments comptables sol·licitats, i -més significatiu encara- en els llibres de 
comptabilitat no figuren apunts comptables per les quanties exactes dels dits 
pagaments. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la modificació del paràgraf quart de la pàgina 
43 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "- En relació amb 
els pagaments realitzats, s'ha comprovat que aquests s'efectuen de forma parcial, de 
manera que mai no es fan pel total de la certificació d'obra. A més a més, el licitador 
que ha resultat adjudicatari ha sigut una UTE formada per dues empreses, la 
participació de les quals en la dita UTE -segons els seus estatuts- és del 80% i del 
20%. No obstant això, els justificants dels pagaments per les certificacions d'obra 
facilitats, es realitzen a favor de l'empresa amb major participació, en comptes de fer-
los a la UTE.". 

El paràgraf cinqué de la pàgina 43 de l'esborrany de l'Informe tindria la redacció 
següent: "L'anàlisi de la informació recollida en el llibres de comptabilitat permet 
concloure que els pagaments efectuats en l'exercici de 2004 a l'empresa referida, que 
figuren registrats en la partida pressupostària 432-622 del capítol d'inversions reals de 
pressuposts tancats, s'eleven a 1.451.074 euros.". 

Es proposa d'afegir un nou paràgraf a continuació de l'anterior, amb la següent 
redacció: "Cal manifestar que l'Entitat no ens ha facilitat la justificació documental 
d'una mostra significativa d'aqueixos pagaments, per import d'1.148.074 euros; 
conformement al que s'indica en l'apartat 3.1 de l'Informe. D'altra banda, els 
justificants de pagament que sí que ens han facilitat, no compten amb el corresponent 
document comptable.". 

Es proposa, finalment, modificar l'actual redacció del paràgraf sisé de la pàgina 43 de 
l'esborrany de l'Informe, que quedaria de la forma següent: "L'import dels pagaments 
comptabilitzats és superior, en la xifra de 538.666 euros, a l'import total de les 
certificacions corresponents a l'exercici de 2004. D'altra banda, i d'acord amb els 
llibres de comptabilitat, en data 31 de desembre de 2004 el deute de l'Ajuntament amb 
la citada empresa presenta un saldo creditor de tan sols 8.115 euros.". 

 



 

 

AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE EL TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament de Castielfabib, hi trametérem l'esborrany de l'apartat 
referit al seu Ajuntament de l'"Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments", 
corresponent a l'exercici de 2004. En el citat escrit es concedia un termini per a 
formular al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

L'Entitat no ha presentat al·legacions a l'esborrany de l'Informe en el termini concedit i 
ens han confirmat, en una manifestació verbal de la secretària-interventora de 
l'Ajuntament, que no tenen previst presentar cap escrit. 

En conseqüència amb això, es proposa d'elevar a definitiva l'actual redacció de l'apartat 
4 de l'esborrany de l'Informe, que es refereix a la fiscalització parcial de l'Ajuntament 
de Castielfabib. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE DOLORES 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I.- Introducció 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament de Dolores, hi trametérem l'esborrany de l'apartat 
referit al seu Ajuntament de l'"Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments", 
corresponent a l'exercici de 2004. En el dit escrit es concedia un termini per a formular 
al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

Dins del termini establit, tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit del senyor Gabriel Gascón Abadía, acompanyat de les al·lgacions presentades per 
qui deté la condició d'alcalde-president de l'Ajuntament. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
hem elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de la institució puga valorar 
l'escrit d'al·legacions presentat i -si escau- modificar l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització parcial corresponent a l'Ajuntament de Dolores. 

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

1) Apartats 5.3, 5.4 i 5.5 de l'esborrany de l'Informe (al·legacions 1 a 4) 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que la majoria dels errors detectats en l'àrea de 
personal han sigut corregits, en els supòsits en què podien tenir transcendència en els 
resultats de l'exercici; i quan això no ha sigut possible, han pres nota dels dits errors per 
tal que no es tornen a reproduir. 

Està en marxa l'elaboració de la relació de llocs de treball, i s'hi ha assumit la gestió del 
personal, que en l'exercici de 2004 era externa. També prenen nota de les incidències 
relatives al personal eventual. 

Hom ha contractat, amb una consultora, la confecció de l'inventari de béns i s'ha 
actualitzat l'aplicació informàtica de la Diputació Provincial, per tal de disposar de totes 
les eines. 

Comentaris: Les mencions efectuades no constitueixen al·legacions concretes, sinó que 
posen de manifest que l'Ajuntament ha complit, o complirà en el futur, la major part de 
les recomanacions fetes en l'Informe; de manera que assumeix, en conseqüència, els 
fets allí exposats. 



 

 

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

2) Apartat 5.7 de l'esborrany de l'Informe (al·legacions 5 i 6) 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que la majoria de les irregularitats corresponen al 
primer semestre de 2004, i que la incidència relativa a la concessionària d'aigües 
potables ha sigut corregida. 

Comentaris: Les mencions efectuades no constitueixen al·legacions concretes, sinó que 
posen de manifest que l'Ajuntament ha complit, o complirà en el futur, la major part de 
les recomanacions fetes en l'Informe; de manera que assumeix, en conseqüència, els 
fets allí exposats. 

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

3) Apartat 5.8. Paràgraf 2n. de la pàgina 70 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Discrepen de la recomanació efectuada, per la raó que, en no 
haver sigut desenvolupada la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, no se'n desprén 
amb una claredat inequívoca la necessitat d'elaborar el mencionat Pla; sense perjudici 
d'adoptar mesures per corregir el desequilibri. 

Comentaris: En atenció al contingut de l'apartat 5.4, Tramitació del Compte General, la 
recomanació no hi resulta conforme. L'incompliment es va produir en l'exercici de 2003 
i en el següent milloraren de forma notable els indicadors de l'Entitat; tal i com 
s'esmenta en l'Informe. Aquesta consideració es fa a pesar de la nostra disconformitat 
amb el contingut de l'escrit d'al·legacions presentat per l'Entitat. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la supressió del paràgraf segon de la pàgina 70 
de l'esborrany de l'Informe. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE GELDO 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE EL TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit a la 
senyora alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Geldo, hi trametérem l'esborrany de 
l'apartat referit al seu Ajuntament de l'"Informe de fiscalització parcial de nou 
ajuntaments", corresponent a l'exercici de 2004. En l'escrit citat es concedia un termini 
per a formular al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

L'Entitat no ha presentat al·legacions a l'esborrany de l'Informe en el termini concedit i 
ens han confirmat, en una manifestació verbal de la secretària-interventora de 
l'Ajuntament, que no tenen previst presentar cap escrit. 

En conseqüència amb això, es proposa elevar a definitiva l'actual redacció de l'apartat 6 
de l'esborrany de l'Informe, que es refereix a la fiscalització parcial de l'Ajuntament de 
Geldo. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE MACASTRE 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

I.- Introducció 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament de Macastre, hi trametérem l'esborrany de l'apartat 
referit al seu Ajuntament de l'"Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments", 
corresponent a l'exercici de 2004. En el citat escrit es concedia un termini per a 
formular al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

El passat 15 de desembre tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit del senyor José Vicente Sáez Miralles, acompanyat de les al·legacions 
presentades per qui detenia la condició d'alcalde-president de l'Ajuntament en l'exercici 
de 2004. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
hem elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de la institució puga valorar 
l'escrit d'al·legacions presentat i -si escau- modificar l'actual redacció de l'esborrany 
d'Informe de fiscalització parcial corresponent a l'Ajuntament de Macastre. 

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

1) Apartats 7.2, 7.3 i 7.7. Paràgraf 6é. de la pàgina 80 i paràgraf 2n. de la 
pàgina 83 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es considera que la falta d'inventari (que indicàvem en les 
conclusions generals), és una circumstància incerta, perquè existeix un inventari de 
béns de l'any 1990 realitzat per l'empresa Price-Waterhouse. 

Comentaris: Hem comentat el tema amb la secretària-interventora, la qual envia per fax 
una còpia de l'acord plenari d'aprovació del dit inventari i el primer full seu. No obstant 
això, no se n'han fet les rectificacions anuals ni l'han comprovat cada vegada que s'ha 
renovat la corporació, malgrat l'article 86 del Text Refós de la Llei de Règim Local i 
l'article 33 del Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar el paràgraf sisé de la pàgina 80, 
que quedaria amb la redacció següent: "- L'Ajuntament no disposa d'un inventari de 
béns i drets actualitzat, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 86 del TRRL i 
en les disposicions complementàries del Reglament de Béns de les Entitats Locals; tal i 
com es recull en l'apartat 7.3 de l'Informe.". 



 

 

Així mateix, es proposa la modificació del paràgraf segon de la pàgina 83 de 
l'esborrany de l'Informe, que tindria la redacció següent: "Cal manifestar, no obstant 
això, que l'Ajuntament no compta amb un inventari de béns i drets actualitzat, ni hi ha 
constatació que se n'hagen fet les preceptives comprovacions; malgrat el que es 
disposa en l'article 86 del TRRL i en l'article 33 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals.". 

2) Apartats 7.2, 7.3 i 7.7. Paràgraf 7é. de la pàgina 80, paràgraf 3r. de la 
pàgina 83 i paràgraf 4t. de la pàgina 92 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que és incert que no hi haja llibre d'actes, ja que 
aquestes es van fer puntualment fins a l'any 1998 i que se'n va reprendre l'obligació en 
el moment de prendre possessió l'actual secretària-interventora. En l'apartat de 
recomanacions s'insta a redactar llibres d'actes, quan aquesta activitat ve realitzant-se 
des de juliol de 2005. 

Comentaris: L'al·legació confirma l'incompliment, però matisa el període en què aquest 
s'ha produït. S'accepta l'al·legació, raó per la qual escau incloure en l'Informe la dita 
matisació. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf seté 
de la pàgina 80 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent:             
"- L'Ajuntament no ha formalitzat el llibre d'actes d'un significatiu període de temps, 
segons els termes prevists en l'article 52 del Text Refós de Règim Local i en els articles 
198 i 199 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, ja que les actes transcrites en mitjans mecànics no consten en fulls foliats i 
enquadernats, ni rubricats pel president ni amb el segell de la corporació. Aquesta 
circumstància s'analitza en l'apartat 7.3 de l'Informe.". 

Es proposa, igualment, la modificació de l'actual redacció del paràgraf tercer de la 
pàgina 83 de l'esborrany de l'Informe, que tindria la redacció següent: "En el llibre 
d'actes de l'Ajuntament, d'altra banda, no consten les corresponents al període 
comprés entre els mesos de gener de 1999 i juny de 2005, entre les quals es troben les 
de l'exercici fiscalitzat. Les actes transcrites en mitjans mecànics no consten en fulls 
foliats i enquadernats rubricats pel president i amb el segell de la corporació, en els 
termes prevists en l'article 52 del TRRL i en els articles 198 i 199 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.". 

En consonància amb les dues modificacions anteriors, es proposa que el paràgraf quart 
de la pàgina 92 de l'esborrany de l'Informe quede amb la redacció següent:                         
"- L'Ajuntament ha de completar el preceptiu llibre d'actes, amb els fulls foliats i 
enquadernats, amb la finalitat de transcriure-hi els acords que s'adopten i que aquests 
tinguen plena validesa.". 



 

 

3) Apartat 7.4. Paràgrafs 4t. i 5é. de la pàgina 84 i paràgraf 1r. de la pàgina 85 
de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que l'Ajuntament de Macastre no va signar mai cap 
document amb Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A., i que mai no ha estat conforme 
amb la facturació que aquesta fa a l'Ajuntament, ja que s'hi manca d'un sistema fiable 
de pesatge i perquè han comprovat que es facturen recollides efectuades en dissabte, 
quan a Macastre no s'arrepleguen escombraries els dissabtes. Per això, la recomanació 
de comptabilitzar les factures és de difícil compliment, ja que aquestes no s'ajusten a la 
realitat. 

Comentaris: Les circumstàncies referides en l'escrit d'al·legacions no desvirtuen el 
contingut de l'Informe de fiscalització; tampoc no tenim constatació que l'Ajuntament 
haja realitzat cap actuació per aclarir la situació descrita, a la vista que el servei de 
recollida de residus sòlids urbans, està prestant-lo l'empresa GIRSA. 

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

 



 

 

AJUNTAMENT DE ROCAFORT 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I.- Introducció 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament de Rocafort, hi trametérem l'esborrany de l'apartat 
referit a la seua Entitat de l'"Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments", 
corresponent a l'exercici de 2004. En el citat escrit es concedia un termini per a 
formular al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

En el termini establit, tingué entrada en aquesta Sindicatura un escrit del senyor 
Sebastián Bosch Ponce, alcalde-president de l'Ajuntament, acompanyat de les 
al·legacions presentades per l'Entitat. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
hem elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de la institució puga valorar 
l'escrit d'al·legacions presentat i -si escau- modificar l'actual redacció de l'esborrany 
d'Informe de fiscalització parcial, en allò que es refereix a l'Ajuntament de Rocafort. 

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

Resum de l'escrit d'al·legacions: S'hi fan diverses consideracions generals sobre els 
assumptes següents: 

- Increment de la grandària i de la complexitat de la corporació. 

- Classificació de la Secretaria com de classe segona en agost de 2003. 

- Treballs mampresos per arreglar la comptabilitat, procés que encara continua 
avui en dia. 

- Realització de les rectificacions i correccions indicades en l'Informe. 

- Aprovació en l'exercici de 2007 d'una oferta d'ocupació pública més conforme a 
les necessitats i l'estructura de la corporació. 

- Treballs en curs per a l'elaboració de la relació de llocs de treball. 

- Normes internes sobre el contingut de la documentació dels expedients de 
contractació. 



 

 

- Futura licitació dels contractes amb professionals. 

- Estricte compliment del pla de liquidació del deute amb EMTRE. 

S'hi indica que solament queda per abordar la formació de l'inventari de béns i del 
registre de personal i que està prevista l'oferta -per oposició lliure- d'una plaça que 
s'encarregarà de tota l'àrea de personal i dels processos de selecció. 

Comentaris: Els comentaris efectuats no constitueixen al·legacions concretes, sinó que 
posen de manifest que l'Ajuntament ha complit, o complirà en el futur, la major part de 
les recomanacions efectuades en l'Informe i que, per tant, assumeix els fets allí 
exposats. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'Informe, que es 
refereix a l'Ajuntament de Rocafort. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I.- Introducció 

El passat 28 de novembre, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes dirigit al senyor 
alcalde-president de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, hi trametérem l'esborrany 
de l'apartat referit a la seua Entitat de l'"Informe de fiscalització parcial de nou 
ajuntaments", corresponent a l'exercici de 2004. En el citat escrit es concedia un termini 
per a formular al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

El passat 18 de desembre tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit del senyor Vicente Palomares Andrés, alcalde-president de l'Ajuntament, 
acompanyat de les al·legacions presentades per l'Entitat. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
hem elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de la institució puga valorar 
l'escrit d'al·legacions presentat i -si escau- modificar l'actual redacció de l'esborrany 
d'Informe de fiscalització parcial, en allò que es refereix a l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna. 

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

L'escrit de l'Ajuntament comença amb un apartat de consideracions prèvies, en les quals 
es manifesta que de cap manera no hi ha hagut pretensió, per part de la corporació local, 
d'alterar o d'ocultar la informació comptable, ni d'obstaculitzar o disminuir la 
concurrència en les ofertes en els processos de contractació; i que els incompliments 
detectats estan motivats per errors o omissions involuntàries, falta de mitjans o per la 
conveniència de facilitar la concurrència a empreses de la zona a fi d'evitar que les 
licitacions quedessen desertes. 

S'hi indica que el secretari-interventor estigué immers en un procés d'accés a la 
sotsescala de Secretaria durant l'exercici de 2003 i principis de 2004, amb la consegüent 
minva en la disponibilitat de temps per a atendre les seues funcions. 

Aquest apartat de consideracions prèvies no és tècnicament una al·legació; és per això 
que no es proposa, en funció d'aquelles, cap modificació a l'esborrany de l'Informe. 

1) Apartat 9.2. Paràgrafs 3r. i 4t. de la pàgina 111 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que l'Entitat ha tingut sempre interés de fomentar la 
major concurrència i d'aconseguir les millors ofertes possibles: optant per subhastar 



 

 

l'adjudicació de les obres, donant publicitat a les licitacions (mitjançant l'enviament, en 
els diferents processos, d'invitacions personalitzades a una relació d'empreses del 
sector), facilitant la presentació d'ofertes als possibles interessats (reduint la 
documentació que calia presentar, mitjançant l'exempció d'aportar -en el moment de fer 
les ofertes- la documentació que acreditava reunir les condicions exigides per a fer 
contractes amb les administracions públiques i substituint aquesta obligació pel 
compromís de l'empresa que resultés seleccionada d'aportar-la després). 

Comentaris: Els comentaris anteriors són de tipus general i no es corresponen amb les 
evidències que es dedueixen dels fets descrits en l'esborrany de l'Informe, sinó que més 
aviat incideixen en una aplicació "sui generis" de la normativa de contractació. 

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

2) Apartat 9.3. Paràgraf 8é. de la pàgina 111 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que l'"Estat de compromisos de despesa adquirits a 
càrrec d'exercicis futurs" i l'annex "Estat de despeses amb finançament afectat", no els 
confeccionen perquè no s'usen en la pràctica pressupostària i comptable municipal, i que 
l'"estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de tresoreria" es va 
confeccionar, però no el van incloure en el Compte General per error. 

Comentaris: És obligatori portar tos els estats citats. La precisió referida a l'"Estat de 
situació i moviments d'operacions no pressupostàries de tresoreria", és correcta. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf vuité 
de la pàgina 111 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "En 
relació amb el contingut del Compte General, s'ha observat que l'Entitat no ha 
confeccionat l''Estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d'exercicis futurs' ni 
l'annex 'Estat de despeses amb finançament afectat'. S'ha de dir que l'annex 'Estat de 
situació i moviments d'operacions no pressupostàries de tresoreria' no va ser inclòs en 
el Compte General.". 

3) Apartat 9.3. Paràgraf 5é. de la pàgina 112 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que han contractat els serveis d'una empresa a 
l'objecte de revisar i actualitzar l'inventari municipal de béns. 

Comentaris: No es tracta, tècnicament, d'una al·legació. En qualsevol cas, serà en un 
moment posterior quan es podrà valorar aquesta iniciativa. 

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



 

 

4) Apartat 9.3. Paràgrafs 6é. i 7é. de la pàgina 112 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'ha deixat sense efecte el decret d'Alcaldia referit a la 
simplificació de la pràctica comptable, per mitjà d'un nou Decret aprovat en el mes 
d'agost de 2006. 

Comentaris: No es tracta, tècnicament, d'una al·legació. En qualsevol cas, serà en un 
moment posterior quan es podrà valorar la dita iniciativa. 

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

5) Apartat 9.5. Fiscalització de l'àrea d'endeutament 

Resum de l'al·legació: S'hi fa un comentari extens, en el qual es reconeix la discrepància 
entre l'endeutament comptable i el real, alhora que es repassen les circumstàncies que 
l'han originat, i que es va tractar d'un "simple i lamentable error involuntari"; per això, 
mitjançant un decret d'Alcaldia de desembre de 2006 s'ha acordat esmenar-ho. S'hi 
indica que es cancel·larà el préstec a llarg termini en la línia de la recomanació 
efectuada. 

Comentaris: No es tracta tècnicament d'una al·legació. En qualsevol cas, serà en un 
moment posterior quan es podrà valorar aquesta iniciativa. 

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

6) Apartat 9.6. Paràgraf 1r. de la pàgina 118 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: No comparteixen la manifestació que fem en el sentit de no haver 
respectat, per regla general, els principis bàsics de la normativa de contractació, sinó 
que, dels defectes apuntats, no es desprén que s'atempte contra el principi fonamental de 
no discriminació. S'hi indica que els motius de les irregularitats assenyalades en 
l'Informe, es deuen a l'omissió de formalismes -amb l'objectiu d'aconseguir la major 
concurrència d'ofertes-, a la satisfacció de les necessitats públiques municipals al millor 
preu possible i a la concurrència puntual de motius/causes/circumstàncies que 
motivaren que solament hi hagués una única empresa que podia resultar adjudicatària; 
tot això sense minva de la seguretat jurídica. 

Comentaris: La conclusió que figura en el paràgraf primer de la pàgina 118 de 
l'esborrany de l'Informe, estava inclosa en la redacció inicial del dit esborrany, quan 
encara estava per desenvolupar l'apartat de conclusions. En l'esborrany de l'Informe, 
finalment, les dites conclusions es recullen en l'apartat de conclusions generals, 
concretament en dos paràgrafs sobre contractació administrativa. En la resta 
d'ajuntaments, els apartats de fiscalització de l'àrea de contractació administrativa no 
inclouen les conclusions, sinó que aquestes figuren en el corresponent apartat de 
conclusions generals. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la supressió del paràgraf primer de la pàgina 
118 de l'esborrany de l'Informe. 

7) Apartat 9.6. Paràgraf 6é. de la pàgina 118 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que l'orquestra musical contractada és l'única que 
pot prestar el servei a l'Ajuntament en l'última nit de les festes i que, a més, compta amb 
una gran acceptació popular. En segons lloc, s'hi assenyala que no estan conformes amb 
la qualificació de "contractació directa", ja que aquesta no queda configurada en el 
vigent Text Refós de la LCAP. 

Comentaris: Quant a la primera apreciació, cal manifestar que aquesta no contravé el 
que s'indica en l'Informe, ja que no existeix constatació que s'hagués promogut cap 
invitació formal a d'altres empresaris, a més de l'adjudicatari; tal com exigeix la LCAP 
per al procediment negociat sense publicitat. 

Pel que fa a la segona indicació, hem d'assenyalar que l'Informe expressa que no s'hi ha 
utilitzat el procediment negociat sense publicitat preceptiu, i que en lloc seu es va fer 
una "adjudicació directa", és a dir que es va fer l'adjudicació directament a l'empresari 
en qüestió, sense consultar-ne uns altres. En cap moment no s'empra en l'Informe 
l'expressió "contractació directa", que és una terminologia emprada en la derogada 
legislació de contractes. 

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

8) Apartat 9.6. Paràgraf 7é. de la pàgina 118 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que no estan conformes amb la qualificació de 
contractació directa, ja que aquest no queda configurada en el vigent Text Refós de la 
LCAP. Van demanar informació a diferents empreses del sector i, davant de 
l'agreujament de circumstàncies personals i materials del servei prestat per 
l'Ajuntament, i amb el convenciment de la urgència i d'haver obtingut la millor oferta 
possible, procediren en una mateixa sessió plenària a adjudicar el contracte. 

Comentaris: L'Informe expressa que no s'hi ha emprat el procediment negociat sense 
publicitat preceptiu, i que en lloc seu es va realitzar una "adjudicació directa", és a dir 
que es va fer l'adjudicació directament a l'empresari en qüestió. En cap moment no s'usa 
en l'Informe l'expressió "contractació directa", que és una terminologia emprada en la 
derogada legislació de contractes. 

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



 

 

9) Apartat 9.6. Paràgraf 8é. de la pàgina 118 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Entitat assenyala que la utilització del procediment negociat 
sense publicitat es deu al fet que el pressupost del contracte no excedeix el que marca la 
llei per a aquest tipus de procediments. 

Comentaris: Encara que la causa de la utilització del citat procediment siga la quantia 
del pressupost licitat, l'article 141 de la LCAP assenyala que haurà de constar en 
l'expedient la justificació -d'entre les que estableix el mateix article- per a usar aquest 
procediment. Per tant, que la circumstància que hi concórrega siga l'import del 
pressupost del contracte, no exonera de l'obligació d'incloure en l'expedient la motivació 
expressa que justifica l'adopció del procediment negociat sense publicitat; tal i com 
s'exigeix en l'article citat i en l'Informe. 

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

10) Apartat 9.6. Paràgraf 1r. de la pàgina 119 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Entitat indica que no ha aprovat un plec de condicions més 
estricte i complet que la pròpia memòria tècnica i el Decret, perquè que no hauria sigut 
possible, per als empresaris de la població, accedir a la contractació. 

Comentaris: En l'expedient no consta cap plec de condicions, no se n'hi inclou cap, ni 
més ni menys estricte que la memòria tècnica o el Decret. Quant a l'al·legació que no 
s'hauria facilitat la concurrència si s'havia aprovat un plec de condicions administratives 
"més estricte que el Decret i la memòria tècnica", s'ha de dir que la no redacció i 
aprovació de tal plec significa un incompliment del que es preveu en l'article 49 de la 
LCAP i en l'article 67 del Reglament de la LCAP. 

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

11) Apartat 9.6. Paràgraf 2n. de la pàgina 119 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Entitat aporta les ordres d'inici dels expedients contractuals que 
l'esborrany de l'Informe indicava que no havien sigut formalitzades. 

Comentaris: En la redacció del paràgraf de l'Informe, s'indica que no existeix una ordre 
d'inici d'expedient ajustada als requisits que marca la llei, entre els quals està la 
justificació de la contractació. No obstant això, i tenint en compte que, de la mateixa 
denominació del contracte, es pot desprendre la necessitat que cal cobrir, la qual afecta 
dos contractes solament, i que s'ha efectuat una advertència verbal al secretari de la 
corporació per tal que tinga present la inclusió d'aquests aspectes en les futures 
contractacions, resultaria més adequat suprimir el paràgraf controvertit. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de suprimir el paràgraf segon de la pàgina 119 
de l'esborrany de l'Informe. 

12) Apartat 9.6. Paràgraf 3r. de la pàgina 119 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que és cert que no hi havia consignació 
pressupostària suficient, però que tenien el convenciment i/o la seguretat que en el 
procés d'adjudicació s'aconseguiria una baixa -com així va ser-; raó per la qual es va fer 
innecessària la modificació de crèdit. 

Comentaris: En l'al·legació no es contradiu cap dels extrems recollits en l'esborrany de 
l'Informe. 

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

13) Apartat 9.6. Paràgraf 4t. de la pàgina 119 de l'esborrany de l'Informe. 

Resum de l'al·legació: Reconeixen que no s'hi ha acomplit l'article 79.2 de la LCAP, tal 
i com s'indica en l'Informe, i justifiquen la dita actuació per la finalitat de facilitar als 
empresaris l'enviament de la documentació administrativa i així aconseguir, o intentar-
ho, un major nombre d'ofertes. El Ple ha donat suport aquesta pràctica. La corporació 
local, no obstant això, assumeix el compromís de donar compliment a les 
recomanacions de l'Informe en aqueix sentit. 

Comentaris: L'al·legació no contradiu el que s'indica en l'Informe, sinó que fa una 
manifestació genèrica de conformitat amb el que allí es comenta. 

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

14) Apartat 9.6. Paràgraf 7é. de la pàgina 119 i paràgraf 3r. de la pàgina 120 de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi reconeix que l'obra ha sigut adjudicada per un import 
superior a l'oferta econòmica presentada, cosa que en l'escrit es justifica per la 
motivació de realitzar una major obra sobre la prevista i poder, així, disposar de la 
totalitat de la subvenció concedida. 

Comentaris: L'al·legació justifica l'actuació del consistori; però no contradiu el que 
s'indica en el text de l'Informe, en el qual també s'explica la motivació de l'actuació, en 
el primer cas. 

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



 

 

15) Apartat 9.6. Paràgraf 2n. de la pàgina 120 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que la corporació no ha actuat d'una forma irregular, 
que pogués donar lloc a la consideració de la seua actuació com una malversació de 
fons públics, i que no s'hi ha produït cap enriquiment injust al seu favor ni a favor del 
contractista; a aqueix efecte aporten un estat subscrit pel tècnic de l'Entitat, que avala 
l'increment del preu del contracte per raó de la inclusió d'unitats d'obra noves. 
Addicionalment, s'hi aporta l'última certificació d'obra i el seu projecte inicial, 
juntament amb un estat on s'indica el nombre d'unitats d'obra incorporades. 

Comentaris: En relació amb aquesta al·legació, cal manifestar, en primer lloc, que 
l'esborrany de l'Informe no es pronuncia en cap moment sobre l'existència de 
malversació de fons públics ni d'enriquiment injust de l'Ajuntament, qüestions que ni 
tan sols s'hi plantegen, ja que no es diu que les certificacions s'expedisquen per un 
import inferior al preu d'adjudicació ni que existisquen pagaments per obres no 
executades. 

En concret, l'Informe no fa sinó constatar el fet que en les certificacions d'obra no 
apareix (tampoc no consta en cap altre document de l'expedient) el detall de les noves o 
majors unitats d'obra incorporades, la qual cosa no permet identificar la major obra 
realitzada. L'al·legació aporta el nombre d'unitats incrementades sobre l'obra inicial, 
comprovació efectuada ja per aquesta Sindicatura durant el treball de camp en les 
dependències de l'Entitat; tanmateix, l'Informe assenyala que no existeix una descripció, 
desglossament o detall d'aqueixes unitats addicionals o incorporades. 

Més encara, la dita ampliació de l'obra executada és "de facto" una modificació del 
projecte tècnic inicial, i així queda reconegut en el paràgraf seté de la pàgina 8 de l'escrit 
d'al·legacions. En conseqüència, calia haver aprovat una modificació del projecte, on 
quedessen perfectament descrites i definides aquestes noves o majors unitats d'obra per 
a executar. Així que, com a mínim, s'ha d'exigir que l'Entitat que detalle de forma 
suficient en les certificacions corresponents aqueix increment d'obra executada, a fi de 
poder verificar-les físicament, si cal. 

No obstant això, i a l'objecte de no suscitar una possible controvèrsia sobre si 
l'Ajuntament hauria realitzat pagaments per serveis no rebuts o justificats, resultaria 
convenient indicar en l'Informe que l'obra executada, compreses les noves unitats 
d'obra, i segons el total de certificacions expedides, coincideix amb l'import 
d'adjudicació aprovat i abonat al contractista. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf 
segon de la pàgina 120 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria com segueix: "S'ha 
comprovat que l'obra executada pel contractista, compreses les noves unitats d'obra, 
coincideix amb l'import adjudicat i abonat a aquest, segons que es desprén del total de 
les certificacions d'obra expedides. Amb independència d'això, cal manifestar que en 
les certificacions d'obra s'hauria d'haver expressat un detall i una descripció de les 
noves o majors unitats d'obra incorporades, a fi de poder-les identificar clarament, 



 

 

sobretot quan la major obra executada implica una modificació del projecte tècnic 
inicial.". 

16) Apartat 9.6. Paràgraf 4t. de la pàgina 120 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La corporació aporta un document de qualificació empresarial de 
l'adjudicatari expedit per la Generalitat. 

Comentaris: L'Informe indica que en l'expedient del contracte no consta la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica de 
l'adjudicatari. Posteriorment, en aquesta fase d'al·legacions, l'Entitat aporta la dita 
documentació, raó per la qual cap estimar l'al·legació corresponent. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa suprimir el paràgraf quart de la pàgina 120 de 
l'esborrany de l'Informe. 

17) Apartat 9.6. Paràgrafs 6é., 7é. i 8é. de la pàgina 120 de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: La corporació estimà que s'hi plantejava un supòsit en què 
solament hi havia una possible empresa que podia prestar el servei que calia contractar, 
atés el gran volum de procediments i de dades que es manegen en la recaptació 
municipal. Pròximament es tramitarà un acord de delegació, en la Diputació de 
València, de les funcions de gestió, inspecció i recaptació. 

Comentaris: No es tracta, tècnicament, d'una al·legació, i d'altra banda s'hi dóna 
resposta a les qüestions plantejades en l'Informe. 

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

18) Apartat 9.6. Paràgraf 8é. de la pàgina 120 i paràgraf 1r. de la pàgina 121 de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Entitat indica que les deficiències en el registre comptable es 
deuen a la falta de mitjans humans i tècnics, la qual els porta a simplificar els 
procediments pressupostaris i comptables. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó d'una justificació de les 
raons per les quals es produeixen aquestes actuacions. 

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

19) Apartat 9.7. Recomanacions 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que la corporació recull i assumeix les recomanacions 
efectuades per la Sindicatura de Comptes i manifesta el seu compromís d'acatar-les i 



 

 

posar-les en pràctica. Destaca que s'incrementaran els mitjans humans per atendre la 
comptabilitat municipal. 

Comentaris: No és, tècnicament, una al·legació, sinó una manifestació d'intencions per a 
exercicis futurs. 

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

III.- Errors materials o de fet. Apartat 9.2 

El saldo dels ajusts que deriven de l'últim paràgraf de la pàgina 120 i del segon i tercer 
paràgrafs de la pàgina 121, es va calcular malament en l'esborrany per a al·legacions. El 
saldo correcte és de 119.634 euros, segons que es va indicar en el resum d'ajusts; raó per 
la qual es proposa de corregir-lo. 

Es proposa modificar l'actual redacció del paràgraf sisé de la pàgina 110, que quedaria 
de la manera següent: "En el supòsit d'haver aplicat correctament el principi de la 
meritació en l'execució dels contractes que han sigut fiscalitzats, d'acord amb el que 
s'expressa en l'apartat 9.6 de l'Informe, el resultat pressupostari de l'exercici de 2004 
s'hauria d'haver incrementat en la xifra de 119.634 euros. 

 

 



 

AJUNTAMENT DE TORREBLANCA 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DE L'EXERCICI DE 2004 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I.- Introducció 

El passat 28 de novembre, per mitjà de sengles escrits del síndic de comptes dirigits al 
senyor alcalde-president de l'Ajuntament de Torreblanca i a qui detenia aquesta 
responsabilitat en l'exercici de 2004, es va trametre l'esborrany de l'apartat corresponent 
al seu Ajuntament de l'"Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments", 
corresponent a l'exercici de 2004. En el citat escrit es concedia un termini per a formular 
al·legacions que finalitzà el dia 18 de desembre. 

El passat 15 de desembre tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit del senyor Manuel Agut Escoí, alcalde-president de l'Ajuntament, acompanyat de 
les al·legacions presentades per l'Entitat. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
hem elaborat el present Informe a l'objecte que el Consell de la institució puga valorar 
l'escrit d'al·legacions presentat i -si escau- modificar l'actual redacció de l'apartat 10 de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització parcial, que es refereix a l'Ajuntament de 
Torreblanca. 

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

1) Apartats 10.2, 10.3 i 10.8. Paràgraf 7é. de la pàgina 124, paràgraf 2n. de la 
pàgina 126 i paràgraf 8é. de la pàgina 134 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que l'Ajuntament disposa des de l'any 2001 d'un 
inventari de béns i drets, rectificat anualment. S'hi adjunten els acords plenaris de 
rectificació de l'inventari. 

És cert que fins a la data no han pogut disposar d'una aplicació informàtica que permeta 
integrar l'inventari en la comptabilitat. A través del servei d'assistència als municipis de 
la Diputació Provincial de Castelló, per a l'exercici de 2007 -mitjançant un mòdul de 
gestió d'actius- es podrà integrar en la comptabilitat l'inventari i la seua actualització. 

Comentaris: Hem comprovat la documentació aportada per l'Entitat, i sí que disposen 
d'un inventari actualitzat. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la modificació del paràgraf sisé de la pàgina 
124 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "Com a resultat 
de la revisió efectuada, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'ha posat de manifest, 

 



 

durant el període objecte de la fiscalització, una única circumstància que constitueix un 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament.". 

D'altra banda, es proposa suprimir el paràgraf seté de la pàgina 124 de l'esborrany de 
l'Informe. 

En consonància amb les dues modificacions anteriors, el paràgraf primer de la pàgina 
125 hauria de constar sense guió i amb la redacció següent: "L'Entitat no ha constituït 
cap registre de personal amb les dades que serveixen de base per a justificar totes les 
retribucions, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 90.2 de la LBRL. Així 
mateix, el contingut de la relació de llocs de treball no s'ajusta al que es disposa en 
l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció Pública; 
conformement al que s'indica en l'apartat 10.5 de l'Informe.". 

Es proposa, encara, la supressió del paràgraf segon de la pàgina 126 de l'esborrany de 
l'Informe. 

En últim lloc, i pel que fa a aquesta qüestió, es proposa de modificar l'actual redacció 
del paràgraf vuité de la pàgina 134, que quedaria amb la redacció següent: 
"L'Ajuntament ha de procurar que l'inventari de béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, s'integre amb la comptabilitat, de manera que permeta 
reflectir la imatge fidel de l'immobilitzat que figura en el balanç de situació, tant pel 
que fa al seu cost d'adquisició, com en allò que es refereix a les amortitzacions anuals, 
que no estan fent-se.". 

2) Apartat 10.3. Paràgraf 8é. de la pàgina 125 i paràgraf 1r. de la pàgina 126 
de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament sí que disposa d'un llibre de comptabilitat auxiliar 
denominat "llibre d'actes d'arqueig"; encara que és cert que únicament està rubricat i 
signat adequadament el que correspon al dia 31 de desembre de l'exercici, a l'objecte 
d'incloure'l en la documentació del Compte General. 

Comentaris: L'examen de la documentació aportada ha permés comprovar la veracitat 
del que al·lega l'Ajuntament, raó per la qual escau eliminar la referència al llibre d'actes 
dels arqueigs. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar el paràgraf vuité de la pàgina 125 
i del paràgraf primer de la pàgina 126 de l'esborrany de l'Informe -que constitueixen un 
paràgraf únic-, que quedaria amb la redacció següent: "No obstant això, no consta que 
es porte el llibre de comptabilitat principal denominat "Inventari i balanços", en el qual 
ha de figurar l'inventari de béns, drets i càrregues que constitueixen el seu patrimoni, 
degudament valorats, conformement al que s'indica en la regla 67 de la citada 
Instrucció, ja que l'aplicació informàtica no el considera.". 

 



 

3) Apartat 10.7. Paràgraf 4t. de la pàgina 133 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'expedient 2/04, l'informe sobre l'existència de crèdit sí que 
és previ a l'aprovació del plec, tal i com es comprova en la documentació adjunta. 

Comentaris: L'examen de la documentació aportada permet comprovar que sí que es 
produeix la circumstància anterior. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de suprimir el paràgraf quart de la pàgina 133 
de l'esborrany de l'Informe. 

4) Apartat 10.7. Paràgraf 8é. de la pàgina 133 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: És cert que no es va incloure el preu com a criteri objectiu 
d'adjudicació; però en la lletra 'D' del punt 16 del plec es valora amb cinquanta punts la 
quantitat econòmica per a obres complementàries i de millores oferides pels licitadors 
en el procediment de contractació. I es va considerar que aquesta elecció del sistema de 
concurs -en comptes del de subhasta, en el qual únicament es té en compte el preu-, és 
el més adequat als interessos municipals en el cas de la contractació d'obres que són 
cofinançades per diverses administracions públiques. 

Comentaris: Els comentaris aportats no contradiuen el contingut del paràgraf, el qual 
solament pretén remarcar que el dit criteri objectiu no ha sigut tingut en compte; 
simplement. En el punt 16 del plec, en la lletra 'D', s'indica que "no s'admetran baixes 
sobre el preu de licitació". La referència al·legada és la lletra 'A' del plec. 

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