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1. OBJECTIUS I ABAST1 DE LA FISCALITZACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2015, la fiscalització 
efectuada de l’Ajuntament d'Almenara ha tingut per objecte la revisió 
financera i de compliment de la legalitat dels aspectes que tot seguit es 
relacionen: 

1. El control intern. 

2. La rendició de comptes i informació que s'ha de subministrar al Ple: 

- L'adequada formació i aprovació del Compte General de 
l'Ajuntament de l'exercici de 2013.  

- La tramesa al Ple de la següent informació referida a l'exercici de 
2013: l'execució del pressupost, els moviments de tresoreria, 
l'inventari de béns, els informes de la Intervenció. 

- Els informes sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària. 

3. L’elaboració, formulació i aprovació dels pressuposts dels exercicis 
2013, 2014 i 2015, així com la remissió d’aquests a les 
administracions competents. 

4. Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i les 
operacions pendents d'aplicar al pressupost trameses, si s'escau, a 
aquesta Sindicatura. Tot això des del primer de gener de 2013 fins a 
la data del treball de camp. 

5. Resultat pressupostari de l’exercici 2013: anàlisi i comprovació del 
seu còmput adequat segons el que preveu la normativa aplicable. 

6. El romanent de tresoreria de l'exercici de 2013: anàlisi del seu càlcul 
adequat segons el que preveu la normativa aplicable, així com les 
mesures adoptades en el cas de ser negatiu. 

7. La situació de la tresoreria durant l'exercici de 2013: revisió de 
l'adequació dels procediments de gestió i comptabilitat de la 
tresoreria de l'Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d'aplicació. 

8. El mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors.  

                                                
1  Segons l'apartat 46 de la ISSAI-ES 400, l'abast de la fiscalització és una manifestació 

clara dels àmbits subjectiu, objectiu i temporal de la fiscalització, dels objectius que es 
vulguen aconseguir i de l'amplitud i la profunditat de les proves de fiscalització que 
s'han de realitzar. 
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9. La contractació de l'Ajuntament i la seua comptabilitat: revisió dels 
procediments de contractació i l'adequada tramitació dels 
contractes formalitzats en l'exercici de 2013, així com l'apropiada 
comptabilitat i imputació al pressupost de la seua execució.  

10. Els fets posteriors: anàlisi de la possible incidència dels fets 
posteriors al tancament de l'exercici de 2013 en relació amb les 
àrees objecte de l'abast de la fiscalització. 

El Compte General de l'Ajuntament d'Almenara de 2013 està format 
únicament pel Compte de la mateixa Entitat, ja que no té organismes 
autònoms ni societats mercantils íntegrament participades. 

Els comptes anuals de l'Ajuntament de l'exercici de 2013 estan integrats 
pel balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici acabat 
en l'esmentada data. Tota aquesta informació s'adjunta en l'annex I 
d'aquest Informe, excepte la memòria. 

Aquest Compte va ser aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió 
ordinària efectuada el 16 de setembre de 2014 i retut a la Sindicatura de 
Comptes el 17 d'octubre de 2014. 

La fiscalització s'ha realitzat aplicant els Principis i normes d'auditoria del 
sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l'Estat Espanyol i el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes, que figura en la seu electrònica de la Institució, 
especialment en la secció 902. Els procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, revisió del control intern i altres 
tècniques d’auditoria aplicables als objectius i a l’abast de la present 
fiscalització. 

La normativa d’aplicació que es tindrà en compte en aquesta fiscalització 
s’aplega en l’annex II. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest els fets o 
circumstàncies dels estats i documents comptables fiscalitzats que 
afecten de manera significativa l’adequació als principis i la normativa 
comptable i pressupostària aplicable: 

a) L'immobilitzat material no recull certes inversions realitzades en 
2012 per un import de 21.718 euros (apartat 3.2.a). 
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b) Els comptes anuals de l'Ajuntament no registren la dotació a 
l'amortització dels béns amortitzables de l'immobilitzat ni el 
patrimoni municipal del sòl (apartat 3.2.a). 

c) La memòria no aplega informació sobre les possibles contingències 
derivades dels procediments judicials en curs, així com si cal, 
l'estimació de la possible repercussió econòmica per a l'Entitat. Així 
mateix, el balanç no computa cap import en concepte de provisions 
per a responsabilitats (apartats 3.2 i 8). 

d) En el balanç i en l'estat del deute es registra com a curt termini, una 
operació de finançament per un import d'1.009.754 euros, 946.644 
dels quals estan indegudament classificats, ja que el seu venciment 
és a llarg termini. També cal registrar com a curt termini l'import 
dels venciments a curt dels préstecs per a finançar inversions, que 
pugen a 122.151 euros (apartat 3.2.a). 

e) L'operació financera anterior, formalitzada en 2012 per un període 
de deu anys i per un import d'1.009.754 euros, no va ser 
comptabilitzada com a ingressos pressupostaris en el dit exercici. 
(apartat 4.5). 

f) El compte del resultat economicopatrimonial de 2012 no recull els 
ingressos liquidats en el dit exercici per un import de 266.463 euros, 
que tampoc no es van registrar en la liquidació del pressupost. Així 
mateix, hi ha despeses per un import de 66.666 euros, la meritació 
de les quals es va produir en l'exercici de 2013 i no van ser 
comptabilitzats. En 2013 també s'han comptabilitzat en aquest 
compte 9.945 euros per despeses meritades en l'exercici de 2012 
(apartat 3.2.b). 

g) S'han imputat al pressupost de 2013 despeses d'exercicis anteriors 
per un import d'almenys 181.663 euros, no comptabilitzades en el 
compte 413. Del dit import, 171.718 euros haurien d'haver sigut 
imputats al pressupost de 2012 (apartats 5.1.b i 7.7.a).  

h) Si l'Ajuntament havia imputat les despeses indicades en el paràgraf 
g) anterior a l'exercici corresponent, el resultat pressupostari i el 
resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2013 hauria 
augmentat almenys en 171.718 euros. 

i) Tenint en compte el que hem indicat en els apartats e), f) i g) 
anteriors, el resultat pressupostari i el resultat pressupostari ajustat 
de l'exercici de 2012 s'incrementarien en 1.104.499 euros i el 
romanent de tresoreria del dit exercici en 94.745 euros. 

j) L'inventari mostra un import total de propietats i drets inferior al 
valor en el balanç de l'immobilitzat en 4.168.537 euros. L'origen 
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d'aquesta diferència s'ha d'aclarir i fer-ne les regulacions oportunes 
per a mostrar la imatge fidel del patrimoni (apartat 3.3.2). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Durant els exercicis objecte de fiscalització i com a resultat del treball 
efectuat, s’han posat de manifest els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) L'Ajuntament no ha complit amb els terminis legals en la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2013 (apartat 3.1). 

b) Les bases d'execució del pressupost regulen la periodicitat  
trimestral en la tramesa al Ple, per part de la Intervenció, de la 
informació sobre l'execució pressupostària i l'estat de la tresoreria 
que estableix l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. No obstant això, aquesta obligació sols s'ha 
complit amb motiu de la liquidació del pressupost (apartat 3.3.1). 

c) Durant l'exercici de 2013 no s'han elaborat els informes sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions a què fa 
referència l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (apartat 3.3.3). 

d) Durant l'exercici de 2013, l'Entitat no disposava d'un registre per a 
les factures i altres documents emesos pels proveïdors, i 
incomplia l'article 5.1 de la Llei 15/2010. Aquest registre ha sigut 
implantat en l'Ajuntament a partir de la seua aprovació el 18 de 
novembre de 2014 (apartat 3.3.3). 

e) La Intervenció no ha realitzat informes amb advertiments en el 
cas de les despeses sense consignació pressupostària, ni tampoc 
en relació amb altres incompliments observats en la revisió de la 
contractació (apartat 3.4). 

f) En l'elaboració i aprovació dels pressupostos dels exercicis 2013, 
2014 i 2015, l'Ajuntament no ha complit amb els terminis establits 
en els articles 168.4, 169.2 i 169.4 del TRLRHL, així com en l'Ordre 
HAP/2015/2012. Així mateix, en els dits exercicis no s'ha acordat la 
pròrroga del pressupost anterior amb els ajustos previstos en 
l'article 169.6 del TRLRHL i en la base 16a d'execució del 
pressupost. Cal afegir que la Secretaria-Intervenció no ha elaborat 
cap informe relatiu a les pròrrogues dels dits pressupostos (apartat 
4.1). 

g) Els expedients del pressupost de 2013, 2014 i 2015 contenen el 
preceptiu informe d'estabilitat pressupostària. No obstant això, en 
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l'exercici de 2013 no s'han practicat els ajustos derivats de 
l'existència de diferències d'imputació entre la comptabilitat 
pressupostària de l'Ajuntament i els criteris de comptabilitat 
nacional (apartat 4.1). 

h) Les bases d'execució del pressupost de 2013 no s'ajusten en alguns 
aspectes al que estableix l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril i la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) (apartat 4.1). 

i) L'Ajuntament ha adquirit compromisos de despesa en l'exercici de 
2012 sense cobertura pressupostària i, per tant, nuls de ple dret 
segons l'article 173.5 del TRLHL, tal com es desprén de la revisió 
dels expedients de contractació revisats d'exercicis anteriors 
(apartats 5.1 i 7.7). 

j) La naturalesa, l'import i la justificació dels cobraments i 
pagaments que s'han d'efectuar per caixa no es troben regulats en 
cap disposició normativa aprovada per la Corporació, a l'efecte 
previst en l'article 197.2 del TRLRHL (apartat 6.1). 

k) El perfil de contractant de l'Ajuntament no acompleix els requisits 
legals per a garantir la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació continguts en l'article 53 de l'LCSP 
(apartat 7.2). 

l) En la fiscalització de la contractació hem observat que, amb 
caràcter general, s'han produït els incompliments de la normativa 
aplicable següents (apartat 7.5): 

- S'han detectat pagaments que sobrepassen el termini 
determinat en la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen les 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

- No s'han tramés els contractes formalitzats en 2013 al Registre 
de Contractes del Sector Públic, tal com estableix l'article 333 
del TRLCSP. 

- L'evidència de la revisió de factures i de la conformitat amb els 
serveis prestats, així com la seua fiscalització, és insuficient. 

- En els expedients no es justifica la necessitat de les 
prestacions que s'han de realitzar ni la duració i la 
determinació de l'import estimat dels contractes. 

- En els procediments negociats tramitats, no hi ha constatació 
que s'hagen realitzat les negociacions amb els empresaris 
consultats a què es refereix l'article 178 de l'LCSP. 
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m) Els suposats continguts en la norma aprovada pel Ple el 20 de 
gener de 2015 quant a considerar en les licitacions certes ofertes 
com a desproporcionades, vulneren els principis d'igualtat i no 
discriminació de continguts en l'LCSP (apartat 7.5). 

n) Tot seguit mostrem altres incompliments rellevants que afecten 
de manera específica els contractes següents: 

 Subministrament i manteniment de sistemes d'impressió i reproducció 
(apartat 7.6.a) 

- S'ha vulnerat l'article 101.8 del TRLCSP en el document de 
prescripcions tècniques, en referir-se a determinades marques 
i models. 

- El contracte no defineix adequadament ni suficientment el 
preu de tots els serveis que s'han de prestar. 

- El plec de condicions administratives particulars estableix un 
import global estimat del contracte la determinació del qual 
no es justifica en l'expedient. 

- Insuficient justificació de l'elecció de l'oferta més avantatjosa. 

 Servei de manteniment d'enllumenament públic, instal·lacions i 
dependències municipals (apartat 7.6.b) 

- Ampliació successiva de la duració del contracte sense atendre 
els procediments establits en l'LCSP. 

- S'han detectat factures anteriors de l'adjudicatari no 
emparades per cap altre contracte per un import de 20.609 
euros, sense IVA. 

- La justificació de la capacitat d'obrar de l'adjudicatari, així 
com del compliment de les obligacions tributàries, és 
insuficient. 

 Instal·lació de gespa artificial en el cap de futbol d'Almenara (apartat 
7.7.a) 

- No ha sigut justificada la urgència en la tramitació d'aquest 
contracte. 

- El contracte el va adjudicar la Junta de Govern Local quan 
l'òrgan competent, segons les bases d'execució del pressupost, 
és el Ple. 

- Els criteris de valoració establits en els plecs de condicions 
administratives particulars, així com l'informe tècnic de 
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valoració, no garanteixen els principis de transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 

- S'ha exclòs en el procés de selecció a dos licitadors per formar 
part del mateix grup empresarial, sense que l'LCSP establisca 
l'exclusió pel dit motiu. 

- S'ha produït un increment en el preu del contracte superior al 
10%, sense tramitar la preceptiva modificació del contracte, 
d'acord amb l'article 234 de l'LCSP. 

- Facturació de subministraments no integrats en el contracte ni 
en la seua modificació per un import de 25.960 euros, IVA 
inclòs, sense la formalització d'un nou expedient de 
contractació. 

- En execució d'aquest contracte, en l'exercici de 2012, es van 
realitzar despeses sense consignació pressupostària, fet que 
vulnera el que disposa l'article 173.5 del TRLRHL. 

- S'ha fraccionat el pagament del preu del contracte, en contra 
del que estableix l'article 87.7 del TRLCSP i incomplint la Llei 
3/2004, de 29 de desembre. 

Assessorament jurídic de l'Ajuntament (apartat 7.7.b)  

- No s'ha publicat aquest contracte en el perfil de contractant 
malgrat superar l'import previst en l'article 177.2 del TRLCSP, 
així com el formalitzat el 27 de juliol de 2015 per a contractar 
aquests serveis. 

o) Uns altres incompliments observats en la revisió de les despeses 
de l'Ajuntament de l'exercici de 2013 (apartat 7.8) són els següents: 

- Hi ha un volum molt significatiu de despeses per serveis i 
subministraments tramitats com a contractes menors que 
haurien d'haver sigut adjudicats pels procediments establits 
en l'article 138 del TRLCSP i haver sigut objecte de publicitat 
en els termes indicats en l'article 142 del TRLCSP. 

- Hi ha un fraccionament indegut d'un contracte per un import 
global de 74.380 euros sense IVA, adjudicat mitjançant cinc 
contractes menors a cinc empreses. Aquests serveis han sigut 
contractats de nou en 2014 pel mateix procediment anterior. 

- En la gran part de les despeses revisades s'acumulen les fases 
d'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i 
ordenació del pagament mitjançant decrets de l'Alcaldia, fet 
que incompleix el que estableix l'article 67 del TRLRHL i en les 
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bases d'execució 25a i 28a del pressupost. Les dites despeses 
no tenen autorització prèvia. 

- L'Ajuntament té domiciliat el pagament de les despeses pel 
subministrament d'energia elèctrica i telecomunicacions, per 
la qual cosa s'incompleix el que estableix el TRLRHL i en les 
bases d'execució del pressupost quant a l'ordenació de 
pagaments. 

- S'ha detectat el pagament fraccionat de dues factures, 
incomplint el que estableix l'article 87.7 del TRLCSP. 

3. RENDICIÓ DE COMPTES DE 2013 I INFORMACIÓ AL PLE 

3.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l'exercici de 2013 està format únicament pel 
compte propi de l'Ajuntament, ja que no té ni organismes autònoms ni 
participa en el capital de cap societat mercantil. El Compte, informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, va ser aprovat pel 
Ple el 16 de setembre de 2014 i tramés a la Sindicatura de Comptes el 17 
d'octubre de 2014, dins dels terminis previstos en l'article 212 del 
TRLRHL. 

Als comptes anuals de l'exercici de 2013, l'Ajuntament ha unit la 
documentació prevista en la regla 98.3 de la ICAL. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2013 es va aprovar el 13 de 
març de 2014, amb retard pel que fa al termini previst en l'article 191.3 
del TRLRHL (1 de març). Es va donar compte al Ple en la sessió efectuada 
el 13 de maig de 2014, que no era la primera sessió realitzada després de 
la seua aprovació, incomplint el que estableix l'article 193.4 del TRLRHL. 
Es va trametre una còpia d'aquest estat financer al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques i a la comunitat autònoma el 18 de març de 
2014, dins del termini previst en l'article 193.5 del TRLRHL (abans del 31 
de març). 

3.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

Tot seguit comentem els aspectes més destacables que observem en els 
dits comptes anuals, a fi de comprovar si s'adeqüen al que preveu la 
normativa comptable aplicable.  

a) Balanç 

L'immobilitzat (38.825.801 euros), representa el 92,4% del total de 
l'actiu. En la seua composició destaquen les inversions destinades 
a l'ús general (5.080.579 euros), les immobilitzacions materials, 
(33.722.117 euros) i dins d'aquestes, els terrenys (21.880.078 euros). 
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Hem detectat que l'immobilitzat material no aplega inversions per 
un import de 21.718 euros realitzades en 2012 i comptabilitzades 
com a despeses d'explotació en 2013. Per tant, l'immobilitzat 
material i el resultat economicopatrimonial estan infravalorats en 
l'import indicat. Cal afegir que aquestes inversions corresponen al 
contracte per a la instal·lació de la gespa artificial analitzat en 
l'apartat 7.7.a). 

Hem comprovat que durant 2013 no s'han realitzat dotacions a 
l'amortització dels béns amortitzables de l'immobilitzat. Així 
mateix, tampoc no s'han practicat dites amortitzacions en els 
exercicis de 2014 i 2015. A més a més, la comptabilitat municipal 
no recull cap quantitat en concepte de patrimoni municipal del 
sòl.  

L'actiu circulant representa el 7,6% de l'actiu amb 3.192.786 euros. 
Els epígrafs més rellevants són: deutors pressupostaris, (3.257.287 
euros); provisió per a insolvències (-1.225.368 euros), i tresoreria 
(1.137.673 euros). 

Els fons propis pugen a 37.245.003 euros. El seu moviment en 2013 
es limita al resultat positiu del dit exercici per 449.523 euros. 

No es consigna cap quantitat en concepte de provisions per 
responsabilitats, malgrat els litigis i reclamacions en què es troba 
immersa l'Entitat (apartat 3.2.d). 

Els creditors a llarg termini corresponen als deutes amb entitats 
de crèdit per 1.579.317 euros. 

Dins de creditors a curt termini, s'inclouen deutes amb entitats de 
crèdit per 1.634.125 euros; creditors pressupostaris per 606.878 
euros i els no pressupostaris per 373.975 euros, que no inclouen 
cap import en concepte d'obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost (compte 413). 

El balanç i l'estat del deute apleguen indegudament classificada 
com a curt termini el saldo a llarg termini d'una operació de 
finançament per un import de 946.644 euros. 

Així mateix, dins dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 
figuren diversos préstecs per a finançar inversions per un import 
global de 122.151 euros. S'ha de registrar com a curt termini la part 
dels dits préstecs, el venciment dels quals tenen lloc a curt 
termini. 
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b) Compte del resultat economicopatrimonial 

Les despeses de l'exercici de 2013 han pujat a 5.411.636 euros i els 
ingressos a 5.861.159 euros, resultant un estalvi de 449.523 euros. 
Aquest resultat ha comportat un augment del 26,9% respecte de 
l'exercici anterior. Els ingressos estan formats principalment pels 
de tipus tributari, 4.087.808 euros, i les transferències i 
subvencions, 1.502.928 euros. Les despeses més significatives són 
les despeses de personal, (2.930.985 euros), serveis exteriors 
(1.668.975 euros), i variació de provisions i pèrdues de crèdits 
incobrables (401.123 euros). 

El compte del resultat economicopatrimonial no recull, a 31 de 
desembre de 2013, despeses per subministrament elèctric per 
import de 20.120 euros, facturats el 2014. Aquestes despeses 
haurien d'haver estat imputats a l'exercici atenent la Regla 70a de 
la Instrucció de Comptabilitat amb abonament al compte 411 
"Creditors per despeses no vençuts". 

Així mateix, aquest compte no recull despeses meritades en 2013 
que han estat registrats en 2014 per un import d'almenys 46.546 
euros i que haurien d'haver estat comptabilitzats amb abonament 
al compte 413 "Creditors per obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost" (Vegeu l'apartat 5.1.b). 

D'altra banda, s'han registrat el 2013 despeses meritades en 2012 
per import de 9.945 euros. 

c) Estat de liquidació del pressupost 

En el quadre següent es mostren els principals conceptes 
pressupostaris de l'exercici 2013 comparades amb l'exercici 
anterior, en euros: 
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Quadre 1. Comparació dels conceptes pressupostaris més significatius 
dels exercicis de 2012 i 2013 
 

Conceptes pressupostaris 2013 2012 

Pressupost inicial ingressos 6.053.200 5.780.200 

Pressupost inicial despeses 5.952.895 5.780.200 

Previsions definitives ingressos 6.244.284 5.805.200 

Previsions definitives despeses 6.143.979 5.805.200 

Drets reconeguts nets 5.669.913 5.671.374 

Obligacions reconegudes netes 5.583.806 5.243.730 

Resultat pressupostari 86.807 427.644 

Resultat pressupostari ajustat 277.191 427.644 

Romanent de tresoreria total  929.411 1.249.871 

Romanent de tresoreria despeses generals 105.166 24.502 

El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria els analitzem 
en els apartats 5.1 i 5.2. 

d) Memòria 

En la revisió formal del contingut de la memòria, hem observat 
que no inclou cap informació relativa a les possibles contingències 
derivades dels procediments judicials en curs, ni tampoc 
l'estimació de la possible repercussió econòmica per a l'Entitat. 
D'altra banda, no s'hi inclou cap informació relativa als convenis 
urbanístics vigents, dels quals deriven gran part dels 
procediments judicials en curs. 

3.3 Informació al Ple de l'Ajuntament 

3.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

L'article 207 de l'LRHL disposa que la Intervenció de l'Entitat remeta al 
Ple de l'Ajuntament, per conducte de la Presidència, la informació de 
l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la 
periodicitat que determine el Ple. 

En aquest sentit, les bases d'execució del pressupost assenyalen 
l'obligació de remetre aquesta informació trimestralment. No obstant 
això, la Secretaria-Intervenció únicament remet la corresponent 
informació amb motiu de la liquidació dels pressupostos i de l'aprovació 
del Compte General. 
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3.3.2 Inventari de béns 

L'inventari de béns a 31 de desembre de 2013 va ser aprovat pel Ple el 18 
de novembre de 2014. Cal assenyalar que aquest inventari mostra un 
import total de propietats i drets de 34.657.265 euros, xifra que resulta 
inferior al valor en balanç de l'immobilitzat en 4.168.537 euros. 
L'Ajuntament ha d'aclarir l'origen d'aquesta diferència i fer les 
regularitzacions oportunes a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni. 

3.3.3 Morositat en operacions comercials 

L'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, estableix que els 
tresorers o interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l'entitat 
local. Pel que fa a l'exercici 2013, no s'han elaborat els informes indicats. 
Això no obstant, sí que es va presentar de forma telemàtica la informació 
corresponent als quatre trimestres al Ministeri d'Economia i Hisenda. 

Durant l'exercici 2013, l'Entitat no disposava d'un registre per a les 
factures i altres documents emesos pels proveïdors, incomplint així el 
que estableix l'article 5.1 de la Llei 15/2010. A partir de l'exercici 2012 s'hi 
anoten en el registre general de l'Ajuntament. El 18 de novembre de 
2014, el Ple va aprovar la creació del registre comptable de factures i el 
reglament regulador del procediment de registre, tramitació i control de 
factures rebudes. 

D’altra banda, es recomana que l'Ajuntament incorpore una nota a la 
memòria dels comptes anuals relativa a la informació sobre els 
ajornaments de pagaments a proveïdors. 

3.4  Informes de la Intervenció 

D'acord amb la informació facilitada, en 2013, 2014 i 2015 la Intervenció 
no va formular cap advertiment. 

Les bases d'execució del pressupost de 2014 estableixen la fiscalització 
limitada en les despeses corrents imputables al capítol 2, en els termes 
recollits en l'article 219 del TRLRHL. No obstant això, durant el treball de 
camp hem observat que en els documents comptables emesos per al 
reconeixement de les obligacions, amb caràcter general, no consta la 
signatura del secretari-interventor com a evidència d'aquesta 
fiscalització. 

Durant la fiscalització també s'ha comprovat que no s'han emès 
informes amb advertiments en el cas de despeses sense consignació 
pressupostària, ni tampoc en relació amb els incompliments dels 
procediments establerts en l'LCSP que s'indiquen en l'apartat 7. 
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A més a més, no s'ha elaborat tampoc cap informe relatiu a les 
pròrrogues dels pressupostos per als exercicis 2013, 2014 i 2015, previst 
en les respectives bases d'execució del pressupost i en l'article 21 del 
Reial Decret 500/1990. En relació amb això, es recomana la dotació dels 
recursos necessaris a la Secretaria-Intervenció per a exercir de manera 
efectiva les funcions de control de l'activitat economicofinancera 
municipal, formulant les objeccions que calguen d'acord amb el que 
disposa l'LRHL i la seua normativa de desenvolupament. 

3.5 Estabilitat pressupostària 

L'informe sobre el compliment d'estabilitat pressupostària referit a la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2013 va ser emès per la secretària-
interventora el 12 de març de 2014, i se'n va donar compte al Ple efectuat 
el 13 de maig, d'acord amb el que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007. D'aquest informe es desprén que en la liquidació del 
pressupost de 2013 es va complir l'objectiu d'estabilitat, ja que mostra 
una capacitat de finançament de 117.483 euros, que representen un 
2,07% dels ingressos no financers. Per tant, no s'ha aprovat el Pla de 
Sanejament Economicofinancer, que preveu el Reial Decret 1463/2007, de 
2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la 
Llei d'Estabilitat Pressupostària. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2014, l'informe de la 
Intervenció —emés el 26 de febrer de 2015—, conclou que es compleix 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en presentar una capacitat de 
finançament de 583.332 euros. 

En relació amb els informes sobre compliment d'estabilitat 
pressupostària indicats, cal assenyalar que, encara que contenen 
informació sobre els ajustos derivats de l'existència de diferències 
d'imputació entre la comptabilitat pressupostària i els criteris de 
comptabilitat nacional, no han sigut aplicats en el càlcul perquè la 
secretària-interventora els ha considerats irrellevants. 

4.  ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DELS 
EXERCICIS 2013, 2014 I 2015 

4.1  Tramitació i contingut 

Com a resultat de l'examen efectuat sobre el procediment d'aprovació 
dels pressupostos generals de l'Ajuntament dels exercicis 2013, 2014 i 
2015, i la documentació incorporada en els respectius expedients, cal 
destacar els aspectes que a continuació s'assenyalen i que es resumeixen 
en el quadre següent: 
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Quadre 2. Tramitació dels pressupostos dels exercicis de 2013, 2014 i 2015 

Com es pot observar en el quadre anterior, l'Ajuntament no ha format el 
pressupost general abans del dia 15 d'octubre per a la tramesa al Ple de 
la Corporació, incomplint així el que estableix l'article 168.4 del TRLRHL. 
Així mateix, l'aprovació definitiva del pressupost general pel Ple tampoc 
no s'ha realitzat abans del 31 de desembre, incomplint el que estableix 
l'article 169.2 del TRLRHL en els tres exercicis. 

La remissió dels pressupostos dels exercicis 2013, 2014 i 2015 a 
l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat autònoma no s'ha 
efectuat de forma simultània a l'enviament al butlletí oficial, incomplint 
també el que estableix l'article 169.4 del TRLRHL. Així mateix, s'ha 
superat en un mes i mig el termini de remissió previst en l'Ordre 
HAP/2105/2012 (31 de gener de l'exercici següent). 

En els exercicis 2013, 2014 i 2015 no s'ha acordat la pròrroga del 
pressupost anterior amb els ajustos previstos en l'article 169.6 del 
TRLRHL i en la base 16a d'execució del pressupost. 

Els pressupostos revisats contenen la documentació prevista en els 
articles 165 i 166 del TRLRHL, que desenvolupa el Reial Decret 500/1990 
(articles 8 i següents), tot i que cal observar que la liquidació del 
pressupost de l'exercici anterior i l'avanç de la del pressupost corrent per 
als pressupostos de 2013, 2014 i 2015 no han sigut subscrits. 

La publicació en el BOP del pressupost inicial no assenyalava el lloc ni la 
data inicial del còmput del termini d'exposició al públic requerit en 
l'article 20 del Reial Decret 500/1990. 

Els expedients del pressupost de 2013, 2014 i 2015 contenen el preceptiu 
informe d'estabilitat pressupostària. No obstant això, en l'exercici 2013 
no s'han practicat els ajustos derivats de l'existència de diferències 

 
Pressupost 

2013 
Pressupost 

2014 
Pressupost 

2015 

Acord de pròrroga (Decret de l'Alcaldia) No No No 

Aprovació inicial 20-12-2012 17-12-2013 16-12-2014 

Aprovació definitiva 18-01-2013 18-01-2014 17-01-2015 

Publicació 31-01-2013 01-02-2014 27-01-2015 

Remissió Estat i Comunitat Autònoma Sí, amb retard Sí, amb 
retard 

Sí, amb 
retard 

Contingut acord amb TRLRHL i Reial Decret 
500/1990 

Sí Sí Sí 

Documentació complementària completa Sí Sí Sí 
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d'imputació entre la comptabilitat pressupostària de l'Ajuntament i els 
criteris de comptabilitat nacional. 

Pel que fa al contingut de les bases d'execució del pressupost de 
l'exercici 2013, s'han observat diverses incidències que comentem a 
continuació: 

- No existeix una relació expressa i taxativa dels crèdits que es 
declaren ampliables, amb el detall dels recursos afectats. 

- No s'ha regulat la forma en què els perceptors de subvencions han 
d'acreditar que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals 
amb l'Entitat i justificar l'aplicació de fons rebuts. 

- La base 21a d'execució pressupostària, "Òrgans competents per a 
la contractació", no s'ajusta al que estableix la disposició 
addicional 2a del TRLCSP. 

La base 50a d'execució pressupostària continguda en els pressupostos de 
2013, 2014 i 2015 no s'ajusta al que estipula l'article 193.bis del TRLRHL, 
pel que fa a la regulació relativa als drets de difícil recaptació. No obstant 
això, s'ha verificat que s'ha aplicat el criteri contingut en l'article des de 
l'exercici 2013 (vegeu l'apartat 5.2 c). Les bases d'execució del pressupost 
de l'exercici de 2016, però, han sigut ja adaptades a allò que ordena 
l'esmentat article. 

4.2 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis de 2013, 2014 i 2015 es 
mostren en el quadre següent, en el qual s'han incorporat també els de 
l'exercici 2012 per a comparar-los: 
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Quadre 3. Comparació dels pressupostos inicials d'ingressos i despeses per 
capítols dels exercicis de 2012 a 2015. 

 

 

El pressupost de 2013 mostra unes previsions inicials de 5.780.200 euros, 
que impliquen una reducció del 2,9% respecte a l'exercici anterior. 

Respecte a l'estat de despeses, la minoració més significativa es produeix 
en termes absoluts en el capítol 1, "Despeses de personal", que 
disminueix en 124.595 euros (3,7%). També destaca la disminució del 
capítol 2, "Compres de béns i serveis", que es redueix en 86.600 euros 
(4,6%). 

Capítols 
Pressupost inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Impostos directes 3.450.000 3.320.000 3.285.000 3.255.000 

2. Impostos indirectes 50.000 20.000 1.000 1.000 

3. Taxes i altres ingressos 1.297.200 1.124.200 1.154.900 1.081.900 

4. Transferències corrents 1.164.000 1.247.000 1.534.000 1.474.000 

5. Ingressos patrimonials 65.000 69.000 64.650 54.050 

6 Alienació inversions 15.000 0 0 0 

7. Transferències de capital 12.000 0 25.000 27.500 

8. Actius financers 0 0 0 0 

9. Passius financers 0 0 0 946.644 

 Total ingressos 6.053.200 5.780.200 6.064.550 6.840.094 

Capítols 
Pressupost inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Despeses de personal 3.413.395 3.288.800 3.175.200 3.152.425 

2. Despeses funcionament 1.901.500 1.814.900 1.877.900 1.865.400 

3. Despeses financeres 115.000 163.000 160.000 75.000 

4. Transferències corrents 192.000 172.000 227.000 215.000 

6. Inversions reals 216.000 226.500 162.000 180.500 

7. Transferències de capital 0 0 0 0 

8. Actius financers 0 0 0 0 

9. Passius financers 115.000 115.000 260.000 1.180.000 

 Total despeses 5.952.895 5.780.200 5.862.100 6.668.325 

 Superàvit inicial 100.305 0 202.450 171.769 
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En l'estat d'ingressos, la disminució més rellevant en termes absoluts 
s'ha produït en el capítol 3, "Taxes i altres ingressos", per import de 
173.000 euros. No es preveuen transferències de capital ni la concertació 
de cap préstec en 2013. 

Cal observar que en l'exercici 2015 s'ha pressupostat tant en el capítol de 
despeses com en el d'ingressos el refinançament del préstec del pla de 
pagaments a proveïdors per un import de 946.644 euros, segons indica 
l'apartat 3.2 b) de l'Informe, fet que explica fonamentalment l'augment 
del pressupost de l'exercici. 

4.3 Modificacions pressupostàries de l'exercici 2013 

Durant l'exercici 2013 l'Ajuntament ha aprovat un expedient de 
modificació pressupostària, per un import conjunt de 25.000 euros, la 
qual cosa ha suposat un increment del pressupost inicial del 0,4%, tal 
com es mostra en el quadre següent, en euros: 

Quadre 4. Modificacions pressupostàries per capítols d'ingressos i de despeses 
en 2013 

 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol Descripció 
Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu % s/total 

1 Impostos directes 3.320.000 0 0,0% 3.320.000 0,0% 

2 Impostos indirectes 20.000 0 0,0% 20.000 0,0% 

3 Taxes i altres ingressos 1.124.200 0 0,0% 1.124.200 0,0% 

4 Transferències corrents 1.247.000 0 0,0% 1.247.000 0,0% 

5 Ingressos patrimonials 69.000 0 0,0% 69.000 0,0% 

6 Alienació inversions reals 0 0 - 0 - 

7 Transferències de capital 0 25.000 - 25.000 100,0% 

8 Actius financers 0 0 - 0 - 

9 Passius financers 0 0 - 0 - 

  TOTAL INGRESSOS 5.780.200 25.000 0,4% 5.805.200 0,4% 
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ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu % s/total 

1 Despeses de personal 3.288.800 0 0,0% 3.288.800 0,0% 

2 Despeses funcionament 1.814.900 0 0,0% 1.814.900 0,0% 

3 Despeses financeres 163.000 0 0,0% 163.000 0,0% 

4 Transferències corrents 172.000 0 0,0% 172.000 0,0% 

6 Inversions reals 226.500 25.000 11,0% 251.500 9,9% 

7 Transferències de capital 0 0 - 0 - 

8 Actius financers 0 0 - 0 - 

9 Passius financers 115.000 0 0,0% 115.000 0,0% 

TOTAL DESPESES 5.780.200 25.000 0,4% 5.805.200 0,4% 

L'únic expedient de modificació de crèdit realitzat per l'Ajuntament 
considera una generació de crèdit per import de 25.000 euros i una 
transferència de crèdit per un import de 30.000 euros. No obstant això, 
no s'ha revisat una mostra de modificacions a causa de la seua escassa 
rellevància en el conjunt del pressupost.  

4.4 Obligacions pendents d'aplicar a pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

L'Ajuntament no ha comptabilitzat cap import en el compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost". Així mateix , 
durant els exercicis 2013, 2014 i 2015 no s'ha tramitat cap expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. No obstant això, durant la 
fiscalització s'han detectat despeses no comptabilitzades, provinents de 
l'exercici 2013, per import d'almenys 46.546 euros, que han sigut 
imputades al pressupost de 2014 (vegeu l'apartat 5.1.b). 

4.5 Mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors 

En els exercicis 2012 i 2013 l'Ajuntament d'Almenara es va acollir a 
diferents fases del mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors, iniciat mitjançant el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, 
tal com es resumeix en el quadre següent, en euros : 
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Quadre 5. Informació sobre les fases del mecanisme de finançament per al 
pagament de proveïdors 

 

Concepte 
Pla ajust 

aprovació o 
revisió 

Operació 
endeutament 
aprovació 

Import 
factures 

RDL 4/2012. 1ª fase 27/03/2012 30/04/2012 1.009.754 

RDL 4/2013. 2ª fase - - - 

RDL 8/2013. 3ª fase - 
Compensació 

deutes 265.645 

Total pagos a proveïdors 1.275.399  

Increment endeutament a llarg termini 1.009.754 

El 27 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar un pla d'ajust a 
10 anys, que va ser valorat favorablement pel Ministeri d'Hisenda. Així 
mateix, va acordar formalitzar una operació d'endeutament per un 
període de 10 anys i per un import d'1.009.754 euros. Quant a això, a 31 
de desembre de 2013, la quantitat pendent d'amortitzar d'aquest préstec 
ascendia a 1.009.754 euros, i la primera amortització va ser el 29 d'agost 
de 2014. Cal indicar que en l'exercici 2012 no es va comptabilitzar 
l'import anterior com a ingressos pressupostaris, amb la qual cosa el 
resultat pressupostari de l'exercici està infravalorat en 1.009.754 euros. 

Posteriorment, l'Ajuntament va refinançar aquesta operació acollint-se 
al Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'Aprovació de Mesures Urgents 
per al Creixement, la Competitivitat i l'Eficiència. El Ple de la Corporació 
va aprovar el 16 de desembre de 2014, formalitzant el 19 de maig de 2015, 
la nova operació d'endeutament, amb una altra entitat financera, 
cancel·lant el deute anterior, que ascendia en aqueix moment a 915.090 
euros. Cal afegir que per complir els requisits previstos per l'article 5 del 
Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, el pla d'ajust va quedar sense 
efecte el 19 de maig del 2015. 

El 2013 s'amplia el mecanisme de finançament mitjançant el Reial Decret 
Llei 8/2013, per import de 265.645 euros, ja comptabilitzats i aplicats al 
pressupost amb anterioritat. Mitjançant aquest mecanisme es 
compensen deutes de l'Ajuntament amb els seus proveïdors amb els 
crèdits reconeguts per la Generalitat a favor d'aquell. Per aquest motiu 
no va ser necessari adoptar noves mesures sobre les ja previstes en el pla 
d'ajust anterior. 
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5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari de 2013 

El quadre següent mostra en euros el detall del resultat pressupostari de 
l'exercici de 2013, comparat amb l'exercici anterior: 

Quadre 6. Resultat pressupostari de l'exercici de 2013 i la seua comparació 
amb el corresponent a l'exercici de 2012. 

 

 

Drets 
reconeguts 
nets 2013 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2013 

Resultat 
pressup. 
2013 

Resultat 
pressup. 
2012 

Variació 
2013/2012 

a. Operacions corrents 5.643.874 4.886.897 756.977 576.706 31,3% 

b. Altres operacions no financeres 27.500 243.833 -216.333 -378.521 42,9% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.671.374 5.130.730 540.644 198.185 172,8% 

2. Actius financers 0 0 0 0 - 

3. Passius financers 0 113.000 -113.000 -112.078 -0,8% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 5.671.374 5.243.730 427.644 86.107 396,64% 

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0 0 - 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 191.084 -100,0% 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) 427.644 277.191 54,3% 

El resultat pressupostari ajustat de 2013 va ser positiu en 427.644 euros, 
amb un significatiu augment respecte a l'exercici 2012. 

Com a resultat del treball realitzat, s'assenyalen les següents incidències 
a tenir en compte per a una adequada interpretació del resultat 
pressupostari de l'exercici, sense perjudici dels possibles ajustaments 
que puguen derivar en el cas que l'abast de la fiscalització s'hagués estès 
a altres àrees de treball: 

a) Despeses amb finançament afectat 

- L'estat del resultat pressupostari no mostra cap import per 
aquest concepte. En la fiscalització no s'han detectat despeses 
amb finançament afectat durant 2013 que alteren el resultat 
pressupostari de l'exercici. 

b) Obligacions d'exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2013 i 
obligacions de 2013 no aplicades al pressupost 

- L'Ajuntament ha imputat al pressupost de 2013, despeses 
d'exercicis anteriors per un import d'almenys 181.663 euros, 
no comptabilitzats en el compte 413. D'aquest import, 171.718 
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euros van haver de ser imputats al pressupost de 2012 (apartat 
7.7.a). 

-  El compte 413 no mostra cap saldo a 31 de desembre de 2013. 
No obstant això, tal com indica l'apartat 4.4, durant la 
fiscalització s'han detectat despeses realitzades en l'exercici 
però imputades al pressupost de 2014 per un import de 46.546 
euros. 

De l'anterior es dedueix que en l'exercici 2012 es van realitzar 
despeses sense consignació pressupostària, per import de 171.718 
euros, i en l'exercici 2013, per import de 46.546 euros, la qual cosa 
vulnera el que disposa l'article 173.5 del TRLRHL. Referent a això, 
s'ha de tenir en compte el caràcter limitador i vinculant dels 
crèdits consignats, així com l'obligació d'imputar a l'exercici 
pressupostari les despeses contretes. Tot això sense perjudici de 
les excepcions previstes en la normativa d'aplicació, i de la seua 
comptabilitat en el compte 413 esmentat anteriorment. 

Així mateix, es recomana que les bases d'execució del pressupost 
regulen un procediment de control de les factures rebudes que 
incloga la determinació del tall d'operacions, així com la seua 
aplicació pressupostària o la seua comptabilització en el compte 
413. 

c) Ingressos no aplicats al pressupost de 2013 

 Mitjançant el Decret de l'Alcaldia de 20 de juliol de 2012, es va 
imposar una sanció a un agent urbanitzador per incompliment de 
les seues obligacions per un import de 266.463 euros. Aquest 
import va ser percebut en 2013, registrat com a operació no 
pressupostària i finalment imputat al pressupost de 2014. En 
conseqüència, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria 
de l'exercici 2012 estaven infravalorats en l'import indicat. 

5.2 Romanent de tresoreria de 2013 

En el quadre següent es mostra, en euros, el càlcul del romanent de 
tresoreria corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 
aprovada per l'Ajuntament i la seua comparació amb l'exercici 2012:  
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Quadre 7. Comparació dels romanents de tresoreria dels exercicis de 2012 i 
2013 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 Variació 

1.(+) Fons líquids 1.137.673 979.088 16,2% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 3.263.893 3.365.329 -3,0% 

(+) Del pressupost corrent 898.917 866.599 3,7% 

(+) De pressupostos tancats 2.358.371 2.492.032 -5,4% 

(+) D'operacions no pressupostàries 14.634 14.726 -0,6% 

(-) Cobrams. realitzats pendents d'aplicació definitiva 8.028 8.028 0,0% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 3.151.695 3.415.005 -7,7% 

(+) Del pressupost corrent 446.978 862.090 -48,2% 

(+) De pressupostos tancats 128.768 125.850 2,3% 

(+) D'operacions no pressupostàries 2.582.295 2.455.004 5,2% 

(-) Pagams. realitzats pendents d'aplicació definitiva 6.347 27.939 -77,3% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.249.871 929.411 34,5% 

II. Saldos de cobrament dubtós 1.225.368 824.245 48,7% 

III. Excés de finançament afectat 0 0 - 

IV. Romanent tresoreria per a desp. grals. (I - II - III) 24.502 105.166 -76,7% 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l'adequat càlcul del 
romanent de tresoreria, tot seguit s'assenyalen els aspectes més 
importants: 

a) Drets pendents de cobrament 

Existeixen drets pendents de cobrament d'exercicis tancats, amb 
una antiguitat superior a quatre anys, per 1.013.130 euros, que 
corresponen majoritàriament a impostos, taxes, multes i preus 
públics, la possibilitat dels quals d'haver prescrit és bastant 
elevada. Així mateix, hi ha drets pendents per transferències 
corrents i de capital amb més de tres anys d'antiguitat que pugen 
a 75.186 euros. Per això, es recomana que l'Ajuntament depure els 
drets sense possibilitat de cobrament. Cal recordar que, amb 
caràcter previ a les baixes, s'hauran de formalitzar els expedients 
que determinen i fonamenten les causes que les originen. 

Quant a això, l'Ajuntament ja ha facilitat una relació de valors 
prescrits a data de fiscalització l'import és d'1.203.199 euros. Atès 
l'elevat import dels drets prescrits, es recomana que es milloren i 
s'agiliten els procediments de recaptació, tant en període voluntari 
com executiu.  
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b) Obligacions pendents de pagament 

El compte 522 "Deutes per operacions de tresoreria", el saldo a 31 
desembre 2013 del qual és d'1.634.125 euros, forma part de 
l'import registrat en "Obligacions pendents de pagament 
d'operacions no pressupostàries". En aquest compte es recull, d'una 
banda, el saldo de l'operació de finançament derivat del mecanisme 
extraordinari de pagament a proveïdors que s'indica en l'apartat 4.5, per 
1.009.754 euros, i de l'altra, dos préstecs amb venciment a curt termini, el 
saldo conjunt dels quals suma un import de 624.371 euros. 

c) Saldos de dubtós cobrament 

El saldo de deutors de cobrament dubtós calculat per l'Ajuntament 
és 1.225.368 euros. Així mateix, s'ha dotat la provisió per a 
insolvències per aquest mateix import en la comptabilitat 
economicopatrimonial. 

Les bases d'execució consideren com a saldos de cobrament 
dubtós el 100% dels crèdits amb una antiguitat superior a cinc 
anys, llevat que les especials característiques del dret, o del 
deutor, justifiquen una altra consideració. Aquest és el criteri 
aplicat fins a l'exercici 2012. 

No obstant això, en l'exercici 2013 el càlcul anterior s'ha realitzat 
aplicant els criteris de l'article 193.bis del TRLRHL, introduït per la 
Llei 27/2013 a tots els saldos pendents, i deduint prèviament els 
saldos a cobrar d'altres administracions públiques (vegeu l'apartat 
4.1). 

6. TRESORERIA 

6.1 Caixa i bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2013, que ascendeix a 
1.137.673 euros, es compon únicament dels saldos existents a aquesta 
data en divuit comptes bancaris, segons els registres comptables de la 
Corporació. 

Després de la revisió efectuada de la tresoreria de l'Ajuntament, cal 
destacar una sèrie d'aspectes: 

- No hi ha normes internes que regulen el procediment aplicable en 
aquesta àrea, ni les funcions dels llocs estan descrites en una 
relació de llocs de treball, ja que aquesta relació no existeix en els 
termes establits en l'article 74 del TRLEBEP. 

- El lloc de tresorer-recaptador l'exerceix un funcionari de 
l'Ajuntament per Decret de l'Alcaldia de 13 de juny de 2015. 
Realitza funcions de maneig i custòdia dels fons i valors i també 
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funcions de comptabilitat. D'altra banda, una altra persona 
assignada en l'àrea de tresoreria emet les ordres de pagament i 
també comptabilitza els pagaments. En conseqüència, no existeix 
una adequada segregació de funcions. 

-  Si bé la comptabilitat no reflecteix cap saldo de caixa, hi ha una 
petita caixa en la qual es recapten cobraments de caràcter 
esporàdic. Excepcionalment, es realitza també algun pagament de 
petit import. Diàriament  aquests fons s'ingressen en un compte 
bancari, i queda un saldo petit en monedes per a facilitar el canvi. 
No obstant això, la naturalesa, import i justificació dels 
cobraments i pagaments que s'han d'efectuar per caixa no es 
troben regulats en cap disposició normativa aprovada per la 
Corporació, als efectes del que preveu l'article 197.2 del TRLRHL.  

 Durant la fiscalització, es va efectuar un recompte de l'efectiu 
existent en caixa, que va pujar a 186 euros el 12 de febrer de 2016. 
A més a més, el tresorer va facilitar la còpia dels rebuts 
justificatius de l'import percebut i que componien aquest saldo. 

 Quant a això, es recomana que tots els cobraments es realitzen 
mitjançant comptes operatius i restringits de recaptació. 

- A fi que la fiscalització es van remetre cartes de confirmació de 
saldos a cadascuna de les entitats bancàries amb les que treballa 
l'Ajuntament. A la data de finalització del treball de camp, no 
s'havia rebut contestació d'una d'aquestes entitats a les quals 
corresponen cinc comptes bancaris. 

6.2 Pagaments a justificar 

El procediment d'expedició i justificació dels pagaments per justificar de 
l'Ajuntament es troba regulat en la base d'execució 31a del pressupost. El 
2013 no s'ha comptabilitzat cap pagament a justificar. 

6.3 Bestretes de caixa fixa 

Les bestretes de caixa fixa es regulen a la base d'execució 32a del 
pressupost. El 2013 no s'ha comptabilitzat cap bestreta de caixa fixa. 

7.  FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

7.1  Normativa i grau d'aplicació 

L'Ajuntament d'Almenara, com a entitat integrant de l'Administració 
local, té la consideració d'Administració Pública, als efectes que preveu el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
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En conseqüència, els contractes administratius regulats en l'article 19 del 
TRLCSP que celebre l'Ajuntament s'han d'atenir, pel que fa a la seua 
preparació, adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i 
les seues disposicions de desenvolupament. 

7.2  Perfil de contractant 

L'organització interna de la difusió d'informació sobre els contractes en 
les corporacions locals, establida en la Llei de Contractes del Sector 
Públic, ha de ser decidida per cada una, ja siga adherint-se a una 
plataforma concreta d'àmbit territorial superior, o establint una de 
pròpia en la qual tindran cabuda els diferents perfils de cada un dels 
diferents òrgans de contractació (Informe 72/08, de 31 de març de 2009, 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa «Configuració del 
perfil del contractant de cada òrgan de contractació de les corporacions 
locals. Funció del perfil »). El perfil es podrà situar físicament en una 
plataforma comuna, que pot ser d'àmbit estatal, autonòmic, provincial o 
municipal. 

L'Ajuntament no té plataforma pròpia, ni està adherit a una plataforma 
de contractació d'àmbit territorial superior. Així mateix, el perfil de 
contractant té incompliments rellevants de la normativa vigent que es 
mostren a continuació: 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
compta amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d'inici de la difusió publicada (article 53.3 del TRLCSP). 

- No consta un històric que permeta comprovar que els anuncis 
obligatoris, com l'adjudicació, han estat inserits, de manera que 
no es poden comprovar les exigències derivades del principi de 
publicitat (article 53.4 del TRLCSP). 

En conseqüència, no es compleixen els requisits legals per a garantir la 
data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

D'altra banda, cal proposar les recomanacions següents: 

- Tots els documents publicats han de ser signats electrònicament 
per a garantir l'autenticitat i integritat dels documents electrònics, 
en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic 
dels Ciutadans als Serveis Públics. 

- El vincle "perfil de contractant" ha de visualitzar-se de manera 
clara, intel·ligible, visible, correcta, íntegra, eficaç, accessible i 
actualitzada en la pàgina d'inici per donar compliment a l'article 
15.i) de la Llei d'Administració Electrònica de la Comunitat 
Valenciana. 
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- Haurà d'incloure un cercador d'expedients per diversos criteris, 
assignant-ne un codi d'identificació. 

7.3 Contractes formalitzats en l'exercici 2013 

D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament s'ha elaborat el 
següent quadre, en el qual s'indica el nombre i l'import dels contractes 
formalitzats en 2013, detallats per tipus i procediments d'adjudicació. 

Quadre 8. Resum dels contractes formalitzats en l'exercici de 2013 

 

Tipus de 
contractes 

Procediment 
d'adjudicació 

Import d'adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 
de 

contractes 

Servicios 
Negociat 34.150 65,0% 1 50,0% 

Subtotal 34.150 65,0% 1 50,0% 

Subministraments 
Negociat 18.410(1) 35,0% 1 50,0% 

Subtotal 18.410 35,0% 1 50,0% 

  Total contractes 2013 52.560 100,0% 2 100,0% 

 (1) L'import d'adjudicació és estimat per estar format d'una part fixa i una de variable 

L'Ajuntament no disposa d'un registre o base de dades específic dels 
contractes menors, raó per la qual es recomana establir el registre per a 
garantir-hi un adequat seguiment i control. 

7.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi d'analitzar l'adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l'Ajuntament en l'exercici 2013, s'han seleccionat els dos contractes 
formalitzats en l'exercici, que es detallen en el quadre següent, elaborat 
en euros. 
 

Quadre 9. Contractes formalitzats en 2013 que han sigut revisats en la 
fiscalització 

Tipus Codi 
expedient 

Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 
(sense IVA) 

Subminis-
traments 

12848/2013 
Subministrament i manteniment 
sistemes d'impressió i 
reproducció  

Ordinària Negociat 18.410 

Serveis 13130/2013 
Servei de manteniment de 
l'enllumenat públic, instal·lacions 
i dependències municipals 

Ordinària Negociat 34.150 

  Total mostra 2013 52.560 

El treball realitzat ha consistit a comprovar l'adequada tramitació dels 
contractes d'acord amb la normativa aplicable, en les diferents fases de 
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preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la correcta 
comptabilització del despesa. 

Així mateix, s'ha analitzat l'adequada execució i/o resolució dels 
contractes formalitzats en exercicis anteriors, mitjançant l'examen de la 
mostra que s'indica en el quadre següent, elaborat en euros : 

Quadre 10. Contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2013 i revisats en 
la fiscalització 

 

Tipus Objecte 
Import 

(sense IVA) 
Nota 

Obres 
Instal·lació de gespa artificial en el camp de 
futbol municipal 

226.259 Executat 

Serveis Assessorament jurídic de l'Ajuntament 95.000 Executat 

7.5 Incompliments de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
indiquem en l'apartat 7.4, s'han posat de manifest les següents 
incidències de caràcter general o que afecten la major part dels 
contractes revisats: 

- S'han detectat pagaments realitzats en els contractes revisats que 
sobrepassen el termini determinat en la Llei 3/2004, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- No s'han tramès els contractes formalitzats en 2013 al Registre de 
Contractes del Sector Públic, tal com estableix l'article 333 del 
TRLCSP. 

- Els documents comptables no estan signats, sense que hi haja 
constància de la fiscalització de les obligacions reconegudes ni de 
les comprovacions realitzades sobre les factures, així com de la 
conformitat amb el subministrament o la prestació del servei. 

- Els expedients de contractació revisats no contenen informes on 
es justifique la necessitat de les prestacions que s'han de realitzar 
així com la seua durada i la determinació de l'import estimat del 
contracte. 

- En els procediments negociats tramitats, no hi ha constància en 
els expedients que s'hagen realitzat les negociacions amb els 
empresaris consultats a què es refereix l'article 178 de l'LCSP. 
Aquests procediments es limiten a triar directament una oferta 
d'entre les presentades, però sense que conste que s'hagen 
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negociat els termes continguts en el document de prescripcions 
tècniques. 

D'altra banda, el 20 de gener de 2015, el Ple de l'Ajuntament va acordar 
considerar, com ofertes desproporcionades en les licitacions, aquelles 
presentades per empreses amb provada insolvència tècnica, quan es 
done un dels motius següents: 

- Obres o serveis insatisfactoris en els darrers cinc anys amb 
execució de l'aval per l'Ajuntament o 

- Haver incomplit el termini d'execució o sol·licitat pròrroga per 
qualsevol motiu diferent de força major i, en qualsevol cas, quan 
la necessitat de pròrroga no siga imputable a l'Ajuntament. 

Si bé aquest acord no té incidència sobre la revisió realitzada dels 
contractes, cal indicar que les circumstàncies anteriors impliquen una 
vulneració dels principis d'igualtat i no discriminació continguts en 
l'LCSP. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

A continuació es comenten de forma individualitzada els aspectes més 
significatius resultants de la fiscalització efectuada. 

a) Subministrament i manteniment de sistemes d'impressió i reproducció 

Es tracta d'un contracte de subministrament i manteniment de 
sistemes d'impressió i reproducció mitjançant la modalitat de 
renting, tramitat per un procediment negociat, adjudicat per un 
import fix mensual de 271,45 euros, IVA exclòs, així com un 
import variable depenent del nombre de còpies. La durada del 
contracte, formalitzat el 28 de febrer de 2013, és de quatre anys i el 
seu objecte comprèn: 

- Muntatge i instal·lació d'un equip multifunció i un altre 
d'impressió. 

- Servei tècnic, manteniment i subministrament de peces i 
consumibles. 

En la revisió d'aquest expedient s'ha observat el següent: 

- El document de prescripcions tècniques no conté cap 
signatura. Hi figuren les condicions econòmiques del servei i 
es fa referència a la marca i el model de les impressores per 
utilitzar, en contra del que estableix l'article 101.8 de l'LCSP. 

- El contracte únicament conté el preu fix mensual, però no fa 
cap referència al preu variable que s'ha de pagar en funció del 
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nombre de còpies previst en el document de prescripcions 
tècniques. 

- El plec de condicions administratives particulars no conté les 
condicions econòmiques de la prestació, sinó un import global 
estimat del contracte, la determinació del qual no es justifica 
en l'expedient. Aquest plec no està signat ni informat. 

- No consta en l'expedient un informe tècnic que justifique 
l'elecció de l'oferta més avantatjosa. 

b) Servei de manteniment d'enllumenat públic, instal·lacions i dependències 
municipals 

Contracte de serveis tramitat per un procediment negociat, 
adjudicat per 34.150 euros, sense IVA. La durada del contracte, 
formalitzat el 13 de juny de 2013, és d'un any. 

En la revisió d'aquest expedient s'ha observat el següent: 

- En aquest contracte, el termini d'execució va finalitzar el 13 de 
juny de 2014, es va ampliar la prestació del servei 
successivament fins el 14 d'octubre de 2014 i fins a l'1 de gener 
de 2015, primer mitjançant una pròrroga i després mitjançant 
un contracte menor. Per la naturalesa dels serveis per prestar, 
aquest contracte va haver de licitar-se per més d'un any. 

- Hi ha factures de l'adjudicatari pel mateix tipus de servei, però 
anteriors al contracte i no emparades per cap altre contracte 
previ, per un import de 20.609 euros, sense IVA. 

- No consten, entre la documentació presentada per 
l'adjudicatari, el DNI del representant legal ni l'escriptura de 
poder. Tampoc consten l'alta en l'IAE ni el certificat d'estar al 
corrent amb les obligacions tributàries amb la Generalitat. 

7.7 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

A continuació es mostren, de manera individualitzada, les incidències 
observades en la revisió d'aquests contractes: 

a) Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol d'Almenara 

Es tracta d'un contracte d'obres, tramitat d'urgència per un 
procediment obert, i adjudicat per un import de 226.259 euros 
sense IVA. La durada del contracte, formalitzat el 27 de juny de 
2012, és de vuit mesos. 

En la revisió d'aquest expedient, s'ha observat el següent: 
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-  Aquest contracte va ser tramitat d'urgència, sense que conste 
en l'expedient cap informe de l'òrgan de contractació que la 
justifique, ni quede justificat per la pròpia naturalesa del 
contracte. 

- L'òrgan de contractació, atenent a les bases d'execució del 
pressupost, és el Ple de la Corporació. No obstant això, l'òrgan 
que adjudica el contracte és la Junta de Govern Local. 

- Els criteris de valoració establits en el plec de prescripcions 
administratives particulars són l'oferta econòmica, la reducció 
en el termini d'execució, inicialment establit en vuit mesos i 
un tercer criteri consistent a assignar la màxima puntuació (40 
punts sobre 100) al licitador que presente el calendari que siga 
més favorable i millor s'adapte a les necessitats de 
l'Ajuntament, sense que aquestes necessitats hagen estat 
esmentades en el plec. L'informe tècnic de valoració d'aquests 
criteris, assigna la major puntuació a les empreses que 
presenten el seu calendari més proper al període proposat en 
un informe de la regidora d'esports. 

 En conseqüència, aquest calendari no hauria de ser un criteri 
susceptible de valoració, sinó una exigència a establir en el 
propi plec. Així mateix, el procediment de valoració s'hauria 
d'haver especificat i concretat detalladament en el plec a fi de 
garantir la transparència, no discriminació i igualtat de tracte 
en la licitació. 

- En el procés de selecció es va excloure a dos licitadors per 
formar part del mateix grup empresarial. Presentat l'escrit 
d'al·legacions per un d'ells, va ser desestimat per 
l'Ajuntament. Sobre això, l'LCSP no estableix l'exclusió de 
licitadors per aquest motiu, raó per la qual aquestes empreses 
no haurien d'haver sigut excloses. 

- Quant a l'execució del contracte, cal indicar que les obres van 
finalitzar el 2012, com es desprèn de l'acta de recepció de 6 
d'agost de 2012. L'adjudicatari va presentar una factura el 16 
d'agost de 2012, per un import de 266.986 euros, IVA inclòs, 
equivalent a l'import total del contracte. Posteriorment, va 
presentar una nova factura per import de 28.772 euros, IVA 
inclòs, corresponent a la certificació de liquidació de l'obra. 
Atès que l'import d'aquesta liquidació eleva el cost total de 
l'obra a 295.758 euros, IVA inclòs —el que comporta un 
increment en el preu del contracte inicial d'un 10,8%—, va 
haver de tramitar-se la preceptiva modificació del contracte, 
d'acord amb l'article 234 de l'LCSP, sense que hi haja un 
informe tècnic o jurídic que justifique la no tramitació de 
l'expedient de modificació. 
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 D'altra banda, el mateix 29 agost de 2012 l'adjudicatari va 
presentar una nova factura corresponent a treballs de 
subministrament i instal·lació de reg en l'obra "Instal·lació de 
gespa artificial al camp de futbol", no previstos en el contracte 
inicial, per un import de 25.960 euros, IVA inclòs. Quant això, 
no consta que s'haja realitzat cap procediment de 
contractació, quan l'Entitat hauria d'haver tramitat el 
preceptiu expedient de contractació per superar el límit 
establit per l'LCSP per als contractes menors de 
subministraments i serveis. 

- Pel que fa a la comptabilització de les despeses, cal indicar que 
tots els treballs anteriors van ser finalitzats en 2012. No 
obstant això, les obligacions reconegudes en l'exercici 2012 
van ser de 150.000 euros, equivalents a l'anualitat prevista per 
a aquest exercici. En 2013 s'han reconegut obligacions per un 
import conjunt de 171.718 euros. En conseqüència, el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria de 2012 estan 
sobrevalorats en 171.718 euros i, al seu torn, el resultat 
pressupostari de 2013 està infravalorat en l'esmentat import. 

- De l'anterior es dedueix que en l'exercici 2012 es van realitzar 
despeses sense consignació pressupostària, fet que vulnera el 
que disposa l'article 173.5 del TRLRHL. 

-  El pagament s'ha fraccionat sense que conste en el contracte 
cap clàusula que determine la forma de pagament. Al 
respecte, l'article 87.7 del TRLCSP prohibeix expressament el 
pagament ajornat del preu en els contractes. Addicionalment, 
com a conseqüència del fraccionament en el pagament, 
s'incompleix la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 

b) Assessorament jurídic de l'Ajuntament 

Es tracta d'un contracte de serveis, tramitat per un procediment 
negociat i adjudicat per un import de 95.000 euros sense IVA. La 
durada del contracte, formalitzat el 20 de juny de 2012, és de tres 
anys. 

 En la revisió d'aquest expedient, s'ha observat el següent: 

- Per a aquesta contractació es va remetre una invitació per 
participar en el procediment negociat a tres advocats. Un 
d'ells va declinar aquesta invitació i un altre no va presentar 
oferta i, per tant, es va adjudicar el contracte a l'únic que va 
presentar oferta. 

 No es va publicar en el perfil de contractant de l'Ajuntament 
un anunci de licitació d'aquest contracte quan el seu import 
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supera el límit que preveu l'article 177.2 de l'LCSP. En 
conseqüència, no s'ha complit amb el principi de publicitat ni 
se n'ha garantit la concurrència. 

- D'altra banda, no consta en l'expedient el certificat del registre 
d'entrada sobre les ofertes rebudes. 

-  Cal indicar que el 27 de juliol de 2015 es va aprovar un nou 
expedient per a la contractació dels serveis d'assessorament 
jurídic a l'Ajuntament, en haver finalitzat el termini de 
l'anterior contracte, mitjançant un nou procediment negociat i 
pel mateix import que l'anterior, que tampoc no es va publicar 
en el perfil de contractant. En aquest procediment, es va 
remetre de nou una invitació als mateixos advocats que en el 
contracte anterior, tot i la nul·la resposta que s'hi havia 
obtingut. 

 Aquest expedient va ser suspès pel Decret 231/2015, de 27 
d'agost, de l'Alcaldia en previsió que tingués alguna causa de 
nul·litat. 

7.8  Altres aspectes 

A fi de verificar la informació contractual subministrada i avaluar el 
possible fraccionament de l'objecte contractual, s'ha realitzat una anàlisi 
de les obligacions reconegudes en l'exercici 2013, i n'hem observat les 
incidències següents: 

a) Durant l'exercici 2013 l'Ajuntament ha incorregut en diferents 
despeses per serveis i subministraments que haurien d'haver estat 
adjudicats per un dels procediments que estableix l'article 138 del 
TRLCSP i haver sigut objecte de publicitat en els termes que 
assenyala l'article 142 del TRLCSP. A continuació es relacionen 
aquests serveis i subministraments: 

- Despeses per serveis d'assessorament tècnic d'un arquitecte, 
sense contracte, per un import de 24.000 euros, sense IVA. 
Aquest servei es presta per la mateixa persona durant diversos 
exercicis i continua en l'actualitat. 

 En relació amb aquests serveis, es recomana que siguen 
efectuats per personal funcionari, sobretot per garantir 
l'eficàcia en la inspecció urbanística i la independència en les 
actuacions, i que, amb aquesta finalitat, s'habilite el 
corresponent lloc en la plantilla de l'Ajuntament amb la 
dedicació que s'estime convenient. 
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- Serveis d'organització de concerts musicals per un import 
total de 26.500 euros sense IVA, facturats per la mateixa 
empresa. 

- Serveis socials d'ajuda a domicili, amb una despesa total anual 
per un import de 71.140 euros sense IVA, prestat per una 
mateixa empresa. 

- Servei de telecomunicacions, facturació plana empreses, amb 
una despesa total anual per import de 25.320 euros sense IVA. 

- Subministrament d'energia elèctrica, realitzat durant 2013 per 
dues empreses que han facturat, respectivament, 255.861 
euros i 23.422 euros, sense IVA. 

- Serveis de manteniment i conservació de les zones verdes de 
la platja d'Almenara, adjudicats a cinc empreses diferents, 
mitjançant la tramitació de cinc contractes menors, d'idèntic 
import, que pugen en total a 74.380 euros sense IVA. Aquests 
serveis també han sigut contractats en 2014 mitjançant el 
mateix procediment anterior. 

b) En la major part de les despeses revisades, mitjançant decrets 
d'Alcaldia s'acumulen les fases d'autorització, disposició, 
reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament, incomplint 
el que estableix l'article 67 del TRLRHL i les bases 25a i 28a de les 
bases d'execució del pressupost. 

 A més a més, cal assenyalar que aquestes despeses han de ser 
adequadament autoritzades amb caràcter previ a la seua 
realització. 

c) Hem observat que l'Ajuntament té domiciliat el pagament de les 
despeses per subministrament d'energia elèctrica, així com les 
despeses en telecomunicacions. Aquest procediment incompleix 
el que estableix el TRLRHL i les bases d'execució del pressupost 
respecte a l'ordenació de pagaments. 

d) Hem detectat dues factures, per imports de 12.822 euros i 47.878 
euros, el pagament de les quals va ser fraccionat, incomplint el 
que estableix l'article 87.7 del TRLCSP. 

e) La Corporació té contractades diverses pòlisses d'assegurança amb 
la mateixa entitat asseguradora que cobreixen riscos associats a 
edificis i instal·lacions, automòbils, responsabilitat civil i 
accidents, amb unes primes que durant 2013 van sumar un import 
conjunt de 42.671 euros. A fi de millorar l'eficiència en la gestió 
dels recursos, es recomana contractar aquestes pòlisses de 
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manera conjunta, segons la seua naturalesa i sol·licitar almenys 
tres ofertes. 

8.  FETS POSTERIORS 

Tot seguint indiquem els fets succeïts amb posterioritat a 31 de 
desembre de 2013 amb possible incidència en els comptes anuals de 
l'Ajuntament a aquesta data, segons la informació disponible facilitada 
per l'Entitat en el curs de la fiscalització efectuada: 

-  Mitjançant Acord del Ple de l'Ajuntament d'11 de març de 2014 va 
acordar resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada 
del Sector "Tras castell" d'Almenara per incompliment de les 
seues obligacions per part de l'agent urbanitzador, així com la 
directa intervenció gestora de l'Ajuntament. Les obres van ser 
rebudes parcialment el 23 de gener de 2009, i quedaren pendents 
d'executar obres per un import d'1.560.000 euros. 

 Així mateix, segons consta en l'acta anterior, es va acordar 
requerir als titulars de les parcel·les resultants perquè aportaren 
en el termini d'un mes els justificants de l'abonament de les 
quotes urbanístiques carregades; i requerir també l'agent 
urbanitzador perquè en el termini d'un mes aportés la relació de 
les dites quotes als titulars de les parcel·les resultants, advertint-lo 
de la possible incoació dels expedients sancionadors que 
pertoquen. 

 En la sessió plenària del 13 de setembre de 2014 es va acordar 
iniciar els tràmits per a exigir la responsabilitat patrimonial a 
l'agent urbanitzador per l'incompliment de les seues obligacions, 
així com que els serveis municipals inicien la redacció dels 
documents tècnics i jurídics necessaris per a dur a terme la 
finalització del Programa d'Actuació Integrada "Tras castell". El 12 
de novembre de 2014 l'agent urbanitzador va presentar recurs 
potestatiu de reposició contra l'Acord del Ple de 13 de setembre de 
2014, que ha sigut desestimat mitjançant l'Acord plenari de 22 de 
gener del 2015. 

Quant a això, la memòria no recull cap informació sobre les 
circumstàncies indicades. 

- Per acord de la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2015, es va 
acceptar la dació en pagament de certs immobles per a cancel·lar 
el deute tributari mantingut en concepte d'Impost de Béns 
Immobles amb un deutor, per import de 172.145 euros. L'import 
estimat dels immobles rebuts, segons la valoració realitzada per 
l'arquitecte municipal, és de 188.700 euros. 
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- Tal com es desprèn d'un informe emès per l'anterior assessor 
jurídic de l'Ajuntament, amb posterioritat al tancament de 
l'exercici 2013 s'ha tingut coneixement de diversos procediments 
judicials la resolució final dels quals podria tenir incidència sobre 
els comptes anuals de l'Entitat a 31 de desembre de 2013, sense 
que s'hi haja pogut estimar dita incidència. 

9.  RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present informe, dedicat a les conclusions generals, ja 
s'han assenyalat les incidències més significatives, detectades a partir 
del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de 
l'Ajuntament han d'adoptar mesures correctores per a evitar que es 
repetisquen en exercicis futurs. 

A més, cal efectuar les següents recomanacions que incideixen sobre 
altres aspectes que també s'han evidenciat en la fiscalització de 
l'exercici: 

a) Es recomana que l'Ajuntament incorpore una nota en la memòria 
dels comptes anuals relativa a la informació sobre els ajornaments 
de pagaments a proveïdors (apartat 3.3.3). 

b)  Hauria de dotar-se a la Secretaria-Intervenció municipal dels 
recursos necessaris per a exercir de manera efectiva les funcions 
de control de l'activitat economicofinancera municipal, en el 
sentit expressat en l'apartat 3.4 de l'Informe. 

c) Es recomana que les bases d'execució del pressupost regulen un 
procediment de control de les factures rebudes que incloga la 
determinació del tall d'operacions, així com la seua aplicació 
pressupostària o la seua comptabilitat en el compte 413 (apartat 
5.1.b). 

d) Han de millorar-se i agilitar els procediments de recaptació, tant 
en període voluntari com en l'executiu, per a reduir el volum de 
drets prescrits (apartat 5.2.a) 

e) Tal com indica l'apartat 5.2.a), caldria depurar l'import pendent de 
cobrament d'exercicis anteriors per tal de donar de baixa aquells 
drets sobre els quals no hi ha cap possibilitat de cobrament per 
estar prescrits. 

f)  S'ha de tenir en compte les observacions efectuades a la 
Tresoreria municipal (apartat 6.1). En concret, sobre els aspectes 
següents: 

- Establir reglamentàriament els procediments reguladors de 
l'àrea de Tresoreria, així com les funcions en el marc d'una 
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relació de llocs de treball en els termes que estableix l'article 
74 del TRLEBEP. 

- Segregació adequada a les funcions de tresoreria i 
comptabilitat. 

- Recaptació mitjançant comptes operatius i restringits de tots 
els cobraments de caràcter periòdic o repetitiu. 

- Realització dels pagaments, preferentment, mitjançant 
transferència bancària, evitant els pagaments directes i 
domiciliacions. 

g) S'han d'adoptar les mesures que es recomanen en l'apartat 7.2 
respecte al perfil de contractant de l'Ajuntament. 

h) Es recomana implantar un registre o base de dades específic dels 
contractes menors per a garantir-ne un adequat seguiment i 
control (apartat 7.3). 

i)  S'ha de deixar constància en els expedients de contractació, 
mitjançant el certificat del registre d'entrada, de les ofertes 
rebudes en les licitacions (apartat 7.7.b) 

j)  Es recomana que els serveis d'assessorament tècnic que 
s'indiquen en l'apartat 7.8.a), siguen realitzats pel personal 
funcionari, i habilitar el lloc corresponent a la plantilla de 
l'Ajuntament amb la dedicació que s'estime adequada. 

k)  És recomanable la contractació de les pòlisses d'assegurança de 
manera conjunta, segons la seua naturalesa i sol·licitant almenys 
tres ofertes (apartat 7.8). 

l) Recomanem que els llibres d'actes, tant els del Ple com els de la 
Junta de Govern Local, estiguen degudament signats i diligenciats, 
i que les actes estiguen passades amb regularitat als llibres 
respectius, sense que hi haja un desfasament temporal 
significatiu. 

10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte d’informe de fiscalització s’ha 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
prèviament a la formulació de l’esborrany de l’Informe. 

Posteriorment, 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 
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tingué coneixement de l'esborrany de l'Informe de fiscalització, que va 
ser tramés als gestors de l’Ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini 
concedit, si calia, hi formularen al·legacions. 

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

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre les dites al·legacions –el qual ha servit de base perquè 
aquesta Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos 
IV i V d’aquest Informe. 

 



 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2015 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 20 
de juliol de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 20 de juliol de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

JAHernaiz
Stamp



 

 

 

 

 

ANNEX I 
Comptes anuals de l’Ajuntament d'Almenara 
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AJUNTAMENT D’ALMENARA 
    EXERCICI 2013 
    BALANÇ 
    

     
  2013 2012 

Variació 
absoluta 

Variació 
% 

A. Immobilitzat 38.825.801 38.581.968 243.833 0,6% 
I. Inversions destinades a l'ús general 5.080.579 4.991.891 88.688 1,8% 
1. Terrenys i béns naturals 47.099 47.099 0 0,0% 
2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general 4.980.818 4.892.130 88.688 1,8% 
4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 52.662 52.662 0 0,0% 
II. Immobilitzacions immaterials 1.082 1.082 0 0,0% 
3. Altre immobilitzat immaterial 2.705 2.705 0 0,0% 
4. Amortitzacions -1.623 -1.623 0 0,0% 
III. Immobilitzacions materials 33.722.117 33.566.972 155.145 0,5% 
1. Terrenys 21.880.078 21.880.078 0 0,0% 
2. Construccions 11.110.622 10.960.622 150.000 1,4% 
3. Instal·lacions tècniques 62.241 62.241 0 0,0% 
4. Altre immobilitzat 1.955.196 1.950.051 5.145 0,3% 
5. Amortitzacions -1.286.020 -1.286.020 0 0,0% 
VI. Inversions financeres permanents 22.024 22.024 0 0,0% 
B. Despeses per distribuir en diversos exercicis 2.934 2.934 0 0,0% 
C. Actiu circulant 3.192.786 3.558.352 -365.566 -10,3% 
II. Deutors 2.052.467 2.576.618 -524.151 -20,3% 
1. Deutors pressupostaris 3.257.287 3.358.631 -101.344 -3,0% 
2. Deutors no pressupostaris 9.239 9.471 -233 -2,5% 
4. Administracions públiques 4.963 4.822 141 2,9% 
5. Altres deutors 6.347 27.939 -21.592 -77,3% 
6. Provisions -1.225.368 -824.245 -401.123 -48,7% 
III. Inversions financeres temporals 717 717 0 0,0% 
IV. Tresoreria 1.137.673 979.088 158.585 16,2% 
V. Ajusts per periodificació 1.930 1.930 0 0,0% 

Total  42.021.522 42.143.254 -121.732 -0,3% 

     
  2013 2012 Variació 

absoluta 
Variació 

% 
A. Fons propis 37.245.003 36.795.479 449.523 1,2% 
I. Patrimoni 9.444.858 9.090.521 354.337 3,9% 
III. Resultats d'exercicis anteriors 27.350.621 27.350.621 0 0,0% 
IV. Resultats de l'exercici 449.523 354.337 95.186 26,9% 
C. Creditors a llarg termini 1.579.317 1.692.318 -113.000 -6,7% 
II. Altres deutes a curt termini 1.579.317 1.692.318 -113.000 -6,7% 
D. Creditors a curt termini 3.197.202 3.655.457 -458.256 -12,5% 
II. Altres deutes a curt termini 2.116.475 1.957.555 158.921 8,1% 
1. Deutes amb entitats de crèdit 1.634.125 1.703.957 -69.832 -4,1% 
4. Fiances i depòsits rebuts a curt termini 482.350 253.597 228.753 90,2% 
III. Creditors 1.080.726 1.697.903 -617.176 -36,3% 
1. Creditors pressupostaris 606.878 1.192.425 -585.547 -49,1% 
2. Creditors no pressupostaris 373.975 419.174 -45.198 -10,8% 
4. Administracions públiques 91.845 78.276 13.569 17,3% 
5. Altres creditors 8.028 8.028 0 0,0% 

Total  42.021.522 42.143.254 -121.732 -0,3% 
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AJUNTAMENT D’ALMENARA 
    EXERCICI 2013 
    COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
    

     
     

Deure 2013 2012 
Variació 
bruta 

Variació 
% 

3. Despeses de funcionam. dels serveis i prest. socials 5.156.445 5.073.736 82.709 1,6% 
a. Despeses de personal 2.930.985 2.980.831 -49.846 -1,7% 
a.1. Sous, salaris i assimilats 2.232.414 2.216.715 15.699 0,7% 
a.2. Càrregues socials 698.571 764.116 -65.545 -8,6% 
d. Variació de provisions de tràfic 401.123 170.072 231.051 135,9% 
d.2. Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables 401.123 170.072 231.051 135,9% 
e. Altres despeses de gestió 1.668.975 1.809.577 -140.603 -7,8% 
e.1. Serveis exteriors 1.668.975 1.809.577 -140.603 -7,8% 
f. Despeses financeres i assimilables 155.362 113.256 42.107 37,2% 
f.1. Per deutes 155.362 113.256 42.107 37,2% 
4. Transferències i subvencions 131.575 164.650 -33.075 -20,1% 
a. Transferències i subvencions corrents 131.575 164.650 -33.075 -20,1% 
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 123.616 77.364 46.252 59,8% 
d. Despeses extraordinàries 0 831 -831 -100,0% 
e. Despeses i pèrdues d'altres exercicis 123.616 76.533 47.083 61,5% 

Estalvi 449.523 354.337 95.186 26,9% 

     
     

Haver 2013 2012 
Variació 
bruta 

Variació 
% 

1. Vendes i prestacions de serveis 58 81 -23 -28,7% 
a. Vendes 58 81 -23 -28,7% 
3. Ingressos de gestió ordinària 4.087.808 4.132.035 -44.227 -1,1% 
a. Ingressos tributaris 4.087.808 4.132.035 -44.227 -1,1% 
a.1. Imposts propis 3.094.774 3.134.446 -39.672 -1,3% 
a.3. Taxes 993.035 997.589 -4.555 -0,5% 
4. Altres ingressos de gestió ordinària 253.934 151.134 102.800 68,0% 
a. Reintegraments 4.199 -24.663 28.861 117,0% 
c. Altres ingressos de gestió 192.761 103.185 89.576 86,8% 
c.1. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 192.761 103.185 89.576 86,8% 
f. Altres interessos i ingressos assimilats 56.974 72.612 -15.638 -21,5% 
f.1. Altres interessos 56.974 72.612 -15.638 -21,5% 
5. Transferències i subvencions 1.502.928 1.364.275 138.653 10,2% 
a. Transferències corrents 1.289.497 1.299.416 -9.919 -0,8% 
b. Subvencions corrents 185.931 54.859 131.072 238,9% 
d. Subvencions de capital 27.500 10.000 17.500 175,0% 
6. Guanys i ingressos extraordinaris 16.432 22.562 -6.131 -27,2% 
d. Ingressos i beneficis d'altres exercicis 16.432 22.562 -6.131 -27,2% 

Desestalvi         
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AJUNTAMENT D’ALMENARA 
  

 
    EXERCICI 2013 

    
 

    LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 
       

          

Capítol d'ingressos 

PREVISIÓ   EXECUCIÓ 

Inicial 
Modifica- 
cions 

Definitiva   
Drets 

reconeguts 
nets 

(1) 
Recaptació 

neta 
(2) 

Drets 
pendents de 
cobrament 

1-Impostos directes 3.320.000 0 3.320.000   3.078.075 92,7% 2.542.122 82,6% 535.953 

2-Impostos indirectes 20.000 0 20.000   -153.995 -770,0% -154.728 100,5% 734 

3-Taxes i altres ingressos 1.124.200 0 1.124.200   1.182.478 105,2% 1.044.544 88,3% 137.934 

4-Transferències corrents 1.247.000 0 1.247.000   1.475.428 118,3% 1.313.007 89,0% 162.421 

5-Ingressos patrimonials 69.000 0 69.000   61.887 89,7% 6.887 11,1% 55.000 

7-Transferències de capital 0 25.000 25.000   27.500 110,0% 20.625 75,0% 6.875 

Total 5.780.200 25.000 5.805.200   5.671.374 97,7% 4.772.457 84,1% 898.917 
(1)  Grau d'execució 

         (2) Grau de compliment 
         

          

CAPÍTOL DE DESPESES 

PREVISIÓ   EXECUCIÓ 

Inicial 
Modifica- 
cions 

Definitiva   
Obligacions 
reconegudes 

netes 
(1) 

Pagos 
líquids 

(2) 
Obligacions 
pendents de 
pagament 

1-Remuneracions de personal 3.288.800 0 3.288.800   2.930.985 89,1% 2.930.985 100,0% 0 

2-Compres de béns i serveis 1.814.900 0 1.814.900   1.668.975 92,0% 1.385.015 83,0% 283.960 

3-Interessos 163.000 0 163.000   155.362 95,3% 155.362 100,0% 0 

4-Transferències corrents 172.000 0 172.000   131.575 76,5% 57.787 43,9% 73.788 

6-Inversions reals 226.500 25.000 251.500   243.833 97,0% 154.603 63,4% 89.230 

9-Variació passius financers 115.000 0 115.000   113.000 98,3% 113.000 100,0% 0 

Total 5.780.200 25.000 5.805.200   5.243.730 90,3% 4.796.752 91,5% 446.978 
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AJUNTAMENT D’ALMENARA 
    EXERCICI 2013 
    RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

   

     RESULTAT PRESSUPOSTARI 2013 2012 Variació 
bruta 

Variació 
% 

a. Operacions corrents 756.977 576.706 180.271 31,3% 

b. Altres operacions no financeres -216.333 -378.521 162.188 42,8% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 540.644 198.185 342.459 172,8% 

2. Actius financers 0 0 0 - 

3. Passius financers -113.000 -112.078 -922 0,8% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 427.644 86.107 341.537 396,6% 

4. Crèdits finançats amb roma. de tresoreria per a desp. grals. 0 0 - - 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 191.084 -191.084 -100,0% 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) 427.644 277.191 150.453 54,3% 

ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 
Variació 
bruta 

Variació 
% 

1.(+) Fons líquids 1.137.673 979.088 158.585 16,2% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 3.263.892 3.365.329 -101.437- -3,0% 

(+) Del pressupost corrent 898.917 866.599 32.318 3,7% 

(+) De pressupostos tancats 2.358.371 2.492.032 -133.662 -5,4% 

(+) D'operacions no pressupostàries 14.633 14.726 -93 -0,6% 

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 8.028 8.028 0 0,0% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 3.151.695 3.415.005 -263.310 -7,7% 

(+) Del pressupost corrent 446.978 862.090 -415.112 -48,2% 

(+) De pressupostos tancats 128.768 125.850 2.918 2,3% 

(+) D'operacions no pressupostàries 2.582.295 2.455.004 127.291 5,2% 

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 6.346 27.939 -21.593 -77,3% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.249.870 929.411 320.459 34,5% 

II. Saldos de cobrament dubtós 1.225.368 824.245 401.123 48,7% 

III. Excés de finançament afectat 0 0 0 - 

IV. Romanent tresoreria per a despeses grals. (I - II - III) 24.502 105.166 -80.664 -76,7% 



 

 

 

 

 

ANNEX II 

Normativa aplicable 
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Normativa estatal 

- Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2012. 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2013. 

- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a 
l'Emprenedor i d'Estímul del Creixement i de la Creació d'Ocupació. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la 
Morositat de les Administracions Públiques i de Suport a Entitats 
Locals amb Problemes Financers. 

- Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. 

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als 
Serveis Públics. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Normativa sobre contractació 

- Llei 2/2013, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 

- Reial Decret Legislatiu 3/2013, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Acord de 26 d'abril de 2012, del Ple del Tribunal de Comptes, pel 
qual s'aprova la Instrucció sobre remissió dels extractes dels 
expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes, 
efectuats per les entitats del Sector Públic Local al Tribunal de 
Comptes. 
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- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es disposa publicar 
la Instrucció relativa al subministrament d'informació sobre la 
contractació de les entitats del sector públic valencià. 

Normativa sobre estabilitat pressupostària 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les 
entitats locals. 

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Normativa de règim local 

- Llei 8/2010, de 30 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

-  Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

-  Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 



 

 

 

 

ANNEX III 

Informació general de l’Ajuntament 
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El municipi d'Almenara està situat a la comarca de la Plana Baixa de la 
província de Castelló. La seua població, segons el padró de 2013, és de 
6.149 habitants. 

Després de les eleccions de 2015, l'alcaldessa pertany al Partit Socialista 
Obrer Espanyol. La configuració política de la Corporació, segons els 
resultats comparats de les últimes eleccions municipals, és la següent: 

Quadre 11. Configuració política de l’Ajuntament després de les 
eleccions municipals de 2007, 2011 i 2015 

 

Partit polític 2007 2011 2015 

PSOE 8 7 7 

PP 5 6 4 

Compromís - - 2 

Total 13 13 13 

Pel que fa a l'organització interna i funcionament, l'Ajuntament es regeix 
pel que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals. 

L'estructura organitzativa administrativa s'articulava el 2013 en els 
següents òrgans de govern: Alcaldia, Ple Corporatiu, Junta de Govern 
Local i els regidors delegats següents: 

- Àrea d'Urbanisme, Turisme i Medi Ambient 

- Àrea d'Educació, Cultura i Participació Ciutadana 

- Àrea de Sanitat, Consum Joventut i Igualtat 

- Àrea d'Agricultura, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i 
Esports 

- Àrea d'Economia, Hisenda, Interior, Benestar Social i Mercats 

- Àrea d'Esports, Joventut, Festes, Protecció Civil i Manteniment de 
l'Entorn Urbà. 

L'organització de l'Ajuntament en l'exercici 2013 es descriu en l'apartat 1 
de la memòria dels comptes anuals de l'exercici. L'Ajuntament no 
disposa d'un organigrama general actualitzat. 
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El nombre mitjà d'empleats en l'exercici 2013 ha estat de 34 funcionaris i 
128 contractats laborals. El lloc de Secretaria-Intervenció en 2013 
l'ocupava una funcionària. 

D'altra banda, a partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament 
i completada amb altres fonts d'informació (base de dades CIVIS de la 
Generalitat i base de dades d'aquesta Sindicatura de Comptes), s’ha 
verificat que l'Ajuntament no té ens dependents a 31 de desembre de 
2013, si bé forma part del Consorci Provincial de Bombers. 

Durant 2013, l'Ajuntament gestionava i recaptava directament tots els 
impostos i taxes aplicables, tant en període voluntari com en període 
executiu. 

Les principals fonts de finançament en l'exercici 2013 han estat els 
impostos directes (54,3% dels drets reconeguts), les transferències 
corrents (26,0%) i les taxes i altres ingressos (20,8%). 

 



 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades per l’Ajuntament 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA I FINANCERA DE L’AJUNTAMENT D’ALMENARA. EXERCICIS 
2013 A 2015 

Rebudes les al·legacions el 4 de juliol de 2016, les hem analitzades 
seguint l'ordre en què estan formulades i n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 2.1 a) i apartat 3.2 a), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

El criteri comptable elegit és desfavorable als interessos municipals i 
obeeix, per tant, al desconeixement tècnic pressupostari, sense que hi 
haja intenció maliciosa. 

D’altra banda, l’al·legació indica que es podrien haver detallat les 
inversions concretes a les quals s’està fent referència a fi de depurar la 
comptabilitat municipal. 

Comentaris: 

L’al·legació no contradiu el que s’indica en l’esborrany de l’Informe. Això 
no obstant, per facilitar a la Corporació la informació necessària de 
l’origen de la incidència, cal modificar l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir, a continuació del paràgraf 2 de l’apartat 3.2 a), el paràgraf 
següent: 

“Aquestes inversions corresponen al contracte per a la instal·lació de 
gespa artificial analitzat en l’apartat 7.7 a)”. 

Segona al·legació 

Apartat 2.1 j), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

La falta de personal dels serveis econòmics i les limitacions legals per a 
dotar-lo impedeixen realitzar els treballs necessaris per a comprovar els 
desquadraments comptables. 

Comentaris: 

L’al·legació no contradiu el que indica l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartats 2.2 a) a 2.2 h), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Assenyala l’al·legació que seria convenient que la Sindicatura fes una 
valoració més detallada de la importància d’aquests incompliments, que 
l’Ajuntament considera d’escassa rellevància, i de les conseqüències 
legals i/o econòmiques que puguen representar, el que ajudaria a 
comprendre més fàcilment el treball de fiscalització. 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe es mostren tots els incompliments que 
aquesta Sindicatura considera rellevants i que s’han posat de manifest 
durant la fiscalització. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe: 

Quarta al·legació 

Apartat 2.2 i), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Segons l’Entitat, no ha sigut reclamada la nul·litat per cap interessat ni 
declarada per l’Ajuntament ni per cap jutge o tribunal i, en tal cas, 
caldria matisar l’afirmació de la Sindicatura en el sentit d’indicar que els 
compromisos adquirits “podrien estar viciats de nul·litat, segons l’article 
173.5 del TRLRHL”. 

Comentaris: 

Tal com estableix l’esmentat article 173.5 del TRLRHL: “No es podran 
adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats en els estats de despeses, i seran nuls de ple dret els 
acords, resolucions i actes administratius que infringisquen la norma 
expressada, sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiga”. 

Per tant, la nul·litat de ple dret s’origina amb el mateix acte 
administratiu, sense que haja d’haver-hi reclamació o decisió judicial 
prèvia. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 2.2 j), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Segons s’al·lega, en l’Ajuntament d’Almenara no hi ha caixa, de manera 
que es considera innecessari regular normativament l’operativa d’una 
cosa inexistent o inusual. 

Comentaris: 

Durant el treball de camp, l’equip de fiscalització va poder constatar 
l’existència d’una caixa d’import petit, de la qual fins i tot es va realitzar 
un arqueig per sorpresa, el qual es troba suficientment documentat en el 
projecte de fiscalització i signat pel tresorer. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe 

Sisena al·legació 

Apartats 2.2 k) i 2.2 l), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L’Ajuntament és una administració petita i això dificulta el compliment 
rigorós de totes les obligacions en matèria econòmica i pressupostària. 
La Sindicatura hauria de fer una valoració més detallada de la rellevància 
d’aquests incompliments i de les conseqüències legals i/o econòmiques 
que tenen. 

Comentaris: 

Vegeu comentaris a la tercera al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Setena al·legació 

Apartat 2.2 n) i apartat 7.6 a), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Convé que es reflectisca la quantia a la qual s’està fent referència, tal 
com es fa en els apartats 7.4 i 7.6 a) de l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

En efecte, en els apartats 7.4 i 7.6 a) es fa una descripció detallada del 
contracte de referència, inclosa la quantia d’aquest. En aquest apartat 2.2 
n) es resumeixen les incidències observades. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 2.2 o), paràgraf 3, i apartat 7.8, f), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació 

Segons l’Ajuntament, l’esborrany de l’Informe hauria d’aclarir que els 
contractes es van formalitzar per a àmbits clarament sectorialitzats i 
diferenciats i que van ser adjudicats a cinc empreses diferents, de 
manera que es considera que no hi ha fraccionament indegut. 

Comentaris: 

Cal considerar que hi ha fraccionament del contracte quan les diverses 
parts de la prestació que es contracten per separat no siguen 
susceptibles, com no ho són en aquest cas, d’aprofitament o utilització 
per separat, per constituir una unitat funcional o operativa entre 
aquestes. 

Amb aquest fraccionament, s’origina una alteració de les normes 
relatives als procediments d’adjudicació que s’han d’aplicar, així com de 
les normes sobre publicitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Novena al·legació 

Apartat 2.2 o), paràgraf 4, i apartat 7.8, paràgraf 10, de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació 

La pràctica d’acumular les fases d’autorització, disposició, 
reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament mitjançant 
decrets d’alcaldia és habitual en municipis de dimensions reduïdes i amb 
plantilla de personal més aviat escassa. 

Comentaris: 

Tal com s’indica en l’esborrany de l’Informe, aquesta pràctica incompleix 
el que s’estableix en l’article 67 del TRLRHL i en les bases 25a i 28a de les 
bases d’execució del pressupost. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 2.2 o), paràgraf 6, i apartat 7.8, paràgraf 13, de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Segons l’Ajuntament, efectivament es va fraccionar el pagament, perquè 
hi van concórrer dificultats momentànies de tresoreria, però aquest 
fraccionament es va produir de manera pactada amb el proveïdor, 
circumstància que ha de constar expressament. 

Comentaris: 

L’al·legació confirma el contingut de l’esborrany de l’Informe. Pel que fa a 
fer constar en l’esborrany de l’Informe que aquest fraccionament va ser 
pactat amb el proveïdor, aquesta circumstància no es considera rellevant 
perquè no modifica la naturalesa de l’incompliment. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Onzena al·legació 

Apartat 3.32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Part de les diferències són degudes al fet que no estan inventariats els 
béns demanials ni els dotacionals, a més de no estar actualitzats els 
valors. L’Ajuntament manifesta el seu interés perquè aquesta 
circumstància figure en l’esborrany de l’Informe, i afegeix que es 
realitzarà un procediment de revisió de valors de l’immobilitzat tan aviat 
com siga possible. 

Comentaris: 

Durant la fiscalització no es va facilitar a aquesta Sindicatura una 
conciliació que mostrés l’origen de les diferències. Així mateix, l’Entitat 
no aporta cap documentació que preste suport a l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 3.4, paràgraf 6, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L’Ajuntament considera certa la necessitat de dotar dels recursos 
humans necessaris la Secretaria-Intervenció. Afegeix que el lloc de 
secretària-interventora d’Almenara, actualment de classe tercera, no 
s’ajusta a la regulació legal quant a la seua classificació i atenció de 
funcions i responsabilitats per una única funcionària habilitada nacional. 

Considera que l’Informe hauria de contraposar les limitacions imposades 
per la mateixa Administració de l’Estat per mitjà de les lleis de 
pressupostos, per a les places de nou ingrés. 

Comentaris: 

Tal com s’indica en l’esborrany de l’Informe i com confirma la mateixa 
al·legació, el que es recomana és la dotació dels recursos necessaris a la 
Secretaria-Intervenció per al desenvolupament adequat de les seues 
funcions, afirmació que s’ha d’entendre de manera genèrica i mitjançant 
qualsevol dels procediments legalment aplicables. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Tretzena al·legació 

Apartat 3.5, paràgraf 4, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa a la no aplicació dels ajustos en el càlcul relatiu al compliment 
de l’estabilitat pressupostària en les liquidacions dels pressupostos de 
2013 i 2014, l’Ajuntament assenyala que aquesta circumstància ha sigut 
esmenada a partir de 2014, el que hauria de fer-se constar en l’esborrany 
de l’Informe. 

Comentaris: 

D’una banda, en l’esborrany de l’Informe s’indica que els ajustaments 
esmentats van ser considerats irrellevants per la secretària-interventora, 
sense que es concloga l’existència d’un incompliment o incidència. 
D’una altra, l’Ajuntament no aporta la documentació de suport que 
justifique la correcció de la situació esmentada a partir de 2014. 

Conseqüència en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 4.1, paràgrafs 1 a 6, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L’Ajuntament considera que els incompliments procedimentals que 
s’indiquen en l’esborrany de l’Informe pel que fa als endarreriments en 
la tramitació dels pressupostos no són significatius, que es tracta 
d’endarreriments en el compliment i no d’incompliments dolosos. En 
particular, pel que fa a l’absència d’acord de pròrroga dels pressupostos 
de 2013, 2014 i 2015, indica que les pròrrogues “tàcites” van durar 
únicament dies, circumstància que hauria de figurar en l’esborrany de 
l’Informe. 

Comentaris: 

En el quadre de l’apartat de referència es mostren les dates d’aprovació 
definitiva dels pressupostos dels tres exercicis indicats, on s’aprecia que, 
en efecte, els dies d’endarreriment són poc significatius. Això no obstant, 
hi ha incompliment dels terminis i a més falta d’acord de pròrroga en els 
tres exercicis. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Quinzena al·legació 

Apartat 4.1, paràgraf 7, de l’esborrany de l’Informe 

Segons l’Entitat, es redacta, tramita i subscriu un avançament de tot el 
nou pressupost en el qual, lògicament, s’inclou també la plantilla de 
personal. 

Comentaris: 

Durant el treball de fiscalització es va observar que la documentació que 
s’indica en l’esborrany de l’Informe, facilitada a aquesta Sindicatura, no 
havia sigut subscrita per la secretària-interventora en cap dels tres 
exercicis indicats. Així mateix, l’Entitat no aporta documentació 
addicional que preste suport a l’al·legació. Això no obstant, s’ha 
comprovat que l’annex de personal no figura entre els documents que, 
segons l’article 18 d) del Reial Decret 500/1990, han de ser subscrits per 
l’interventor. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’apartat 4.1, paràgraf 7, de l’esborrany de l’Informe, com 
s’indica tot seguit: 

On diu: “[…] tot i que cal observar que l'annex de personal, la liquidació 
del pressupost de l'exercici anterior i l'avanç de la del pressupost corrent 
[…]”. 

Ha de dir: “[…] tot i que cal observar que la liquidació del pressupost de 
l'exercici anterior i l'avanç de la del pressupost corrent […]”. 

Setzena al·legació 

Apartat 4.1, paràgraf 12, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació 

La forma d’acreditació del compliment de les seues obligacions fiscals 
amb l’Entitat i de l’aplicació dels fons rebuts pels perceptors de 
subvencions està regulada en l’Ordenança de Subvencions aprovada per 
l’Ajuntament el 12 de novembre de 2013. 

Comentaris: 

L’obligació que les bases d’execució incloguen l’esmentada forma 
d’acreditació l’estableix l’article 9.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Apartat 4.1, paràgraf 14, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Hauria d’indicar-se que la base 50a d’execució del pressupost ha sigut 
modificada en el pressupost de l’exercici 2016, adaptant-la al que 
s’estipula en l’article 193.bis del TRLRHL. 

Comentaris: 

En efecte, s’ha comprovat que la base 5a esmentada s’ha adaptat al 
contingut de la indicada normativa en el pressupost de 2016. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el contingut de l’esborrany de l’Informe com s’indica tot seguit: 

- Afegir al final de l’apartat 4.1 el paràgraf següent: 

 “No obstant això, les bases d’execució del pressupost de l’exercici 
2016 han sigut adaptades al que estipula l’article esmentat”. 

- Eliminar la recomanació c) de l’apartat 9. 

- Renumerar les recomanacions de l’apartat 9. 
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Divuitena al·legació: 

Apartat 5.2 a) de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l'al·legació: 

L’Ajuntament assenyala que el que indica l’esborrany de l’Informe pot 
portar a una interpretació incorrecta. Accepta que seria convenient 
depurar els drets ja prescrits, tal com indica l’esborrany de l’Informe i, 
tot seguit, analitza la naturalesa, l’origen i la composició dels drets 
pendents, tot incidint-hi en les limitacions existents de mitjans humans, 
i insta aquesta Sindicatura perquè l’esborrany de l’Informe incloga una 
valoració comparativa entre el nivell d’impagats de la Corporació 
respecte al conegut d’altres administracions fiscalitzades. 

Comentaris: 

Aquesta Sindicatura considera que el volum dels drets pendents de 
cobrament que podien haver prescrit és significatiu, fet que implicaria 
d’una banda la necessitat de depurar-los i, de l’altra, la conveniència de 
millorar la gestió recaptatòria. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dinovena al·legació: 

Apartat 7.4, quadre 10, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

El contracte d’assessorament jurídic de l’Ajuntament figura com “en 
execució” quan va ser rescindit pel decret de l’Alcaldia de 27 d’agost de 
2015. 

Comentaris: 

El contracte indicat, en efecte, no està vigent a la data de l’esborrany de 
l’Informe, si bé el decret de l’Alcaldia a què es fa referència no correspon 
a aquest contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el quadre 10 de l’esborrany de l’Informe i en la segona fila, on 
diu “En execució”, ha de dir “Executat”. 
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Vintena al·legació: 

Apartat 7.8 a) de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L’Ajuntament assenyala que la dedicació a temps parcial que exigeix el 
lloc dificulta que el servei puga ser prestat per un funcionari, a més 
d’existir restriccions pressupostàries que la normativa vigent estableix i 
que limiten la creació de places noves. 

Comentaris: 

La Corporació ha d’estudiar la fórmula més adequada a la seua 
estructura i grandària que garantisca en els termes indicats en 
l’esborrany de l’Informe l’eficàcia en la inspecció urbanística i la 
independència en les actuacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació: 

Apartat 7.7 b), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L’Entitat indica que el decret de l’Alcaldia esmentat (núm. 231 de 2015) 
va suspendre la pròrroga resolta per un decret anterior i donava per 
acabat el contracte, sense que això tingués cap efecte jurídic ni econòmic 
que haja de ser mencionat en l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

Després de revisar l’expedient, s’observa que mitjançant el Decret 
231/2015, de l’Alcaldia, de data 27 d’agost de 2015, s’acorda suspendre 
per urgència el procediment negociat sense publicitat que se seguia en la 
data esmentada per a contractar els serveis d’assessoria jurídica. Per 
tant, l’al·legació es refereix a la suspensió d’una pròrroga prèvia que no 
figura en el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

No obstant això, hem comprovat que la data del Decret 231/2015, és 27 
d’agost de 2015 i no 31 de juliol de 2015, tal com figura en l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’últim paràgraf de l’apartat 7.7 de la manera següent: 
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On diu: “Aquest expedient va ser suspés pel Decret 231/2015, de 31 de 
juliol, de l’Alcaldia […]” 

Ha de dir: “Aquest expedient va ser suspès pel Decret 231/2015, de 27 
d’agost, de l’Alcaldia […]” 

Vint-i-dosena al·legació: 

Apartat 9, recomanació b), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Segons l’Ajuntament, amb l’última normativa pressupostària estatal hi 
ha una impossibilitat material d’ampliar la plantilla de funcionaris amb 
un interventor, fet que hauria de figurar en l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

Vegeu els comentaris de la dotzena al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-tresena al·legació: 

Apartat 9, recomanació c), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Segons l’Ajuntament, la base 50a d’execució del pressupost ja ha sigut 
adaptada al que preveu l’article 193.bis del TRLRHL en el pressupost de 
2016, raó per la qual aquesta recomanació no hi hauria de constar. 

Comentaris: 

Vegeu els comentaris de la dissetena al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu la dissetena al·legació. 
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Vint-i-quatrena al·legació: 

Apartat 9, recomanacions e) i f), de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Segons l’Ajuntament cal eliminar les recomanacions e) i f) pels motius 
indicats en l’al·legació divuitena. 

Comentaris: 

Vegeu els comentaris de la divuitena al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-cinquena al·legació: 

Apartat 9, recomanació g), paràgraf 3 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

La segregació de funcions que es proposa entre tresoreria i comptabilitat 
no es pot realitzar per la impossibilitat de dotar nous funcionaris al 
servei, per les restriccions legals a l’ampliació de la plantilla ja 
esmentades. 

Comentaris: 

Sense perjudici de l’adaptació organitzativa necessària en les funcions 
desenvolupades pel personal al servei de la Corporació, les funcions de 
tresoreria i comptabilitat han de ser convenientment segregades per a 
garantir un control intern adequat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
  



Informe de fiscalització de l'Ajuntament d'Almenara. Exercicis 2013 a 2015. 

15 
 

Vint-i-sisena al·legació: 

Apartat 9, recomanació g), paràgraf 4, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

La recaptació mitjançant comptes operatius i restringits de tots els 
cobraments de caràcter periòdic i repetitiu ja es realitza en l’Ajuntament, 
per tant no pertoca la recomanació. 

Comentaris: 

La recomanació té el seu origen en l’existència d’una caixa en què de 
manera esporàdica es realitzen cobraments per al seu ingrés posterior en 
comptes bancaris, tal com va confirmar el tresorer durant la fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-setena al·legació: 

Apartat 9, recomanació g), paràgraf 5, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa a la realització de pagaments mitjançant transferència 
bancària, evitant pagaments directes i domiciliacions, és una pràctica 
que ja realitza l’Ajuntament. No obstant això, els contractes amb 
empreses de subministrament d’energia, telefònica o altres són serveis 
prestats per empreses en règim d’oligopoli, els contractes amb les quals 
són mers contractes d’adhesió, en què la forma de pagament sols pot 
realitzar-se mitjançant domiciliació bancària, fet que ocorre en altres 
administracions. 

Comentaris: 

Una de les prerrogatives de l’Administració pública en les contractacions 
de serveis és la de determinar la forma de pagament dels serveis en els 
plecs de condicions administratives i en els contractes, per mitjà de 
clàusules d’obligat compliment per part dels adjudicataris. Cal recordar a 
l’Ajuntament que els serveis de subministrament d’energia elèctrica i 
telefonia han sigut contractats sense aplicar els procediments previstos 
en l’LCSP. 
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D’altra banda, es reitera que la domiciliació bancària, així com els 
pagaments directes, contravenen el procediment d’ordenació de 
pagaments previst en el TRLRHL així com en les mateixes bases 
d’execució del pressupost de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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