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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

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

1.1 Objectius 

D'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes acordà incloure en el Programa Anual d'Actuació de 2006 la 
fiscalització del Compte de l'Ajuntament de Bétera de l'exercici de 2004. 

La fiscalització té com a objectiu verificar si els estats comptables que integren el 
Compte de l'Ajuntament de Bétera de l'exercici de 2004 es presenten de forma 
adequada, conformement a les normes comptables i pressupostàries aplicables a 
l'Ajuntament; així com revisar el compliment de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques durant el dit exercici. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l'Ajuntament; en els diferents apartats del present 
Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora 
per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.1, la fiscalització realitzada ha sigut una auditoria 
financera del Compte de l'Ajuntament de Bétera de l'exercici de 2004, en els termes 
establits en 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 
(OCEX). 

El Compte de l'exercici de 2004 de l'Ajuntament de Bétera comprén tots els estats, 
comptes anuals i annexos prevists en la normativa aplicable a l'Ajuntament, i que són 
els següents: 

a) Estats i comptes anuals: 

 - balanç de situació, 

 - compte de resultats, 

 - quadre de finançament, 

 - liquidació del pressupost, 

 - estat de pressuposts tancats, 

 - estat dels compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, 

 - estat de tresoreria, 

 - estat del deute. 
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b) Annexos als estats anuals: 

- balanç de comprovació, 

- estat de modificacions de crèdit, 

- estat dels compromisos d'ingrés a càrrec de pressuposts futurs, 

- estat de despeses amb finançament afectat, 

- estat de romanent de tresoreria, 

- estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries de tresoreria, 

- estat de situació i moviment de valors. 

L'únic annex no elaborat -perquè no hi és aplicable-, ha sigut l'estat d'evolució i situació 
dels recursos administrats per compte d'uns altres ens públics. 

El treball s'ha fet conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", 
elaborats pels OCEX, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes; per tant, no ha comprés una revisió detallada de 
totes les transaccions, sinó que hem realitzat les proves selectives, la revisió de 
procediments i registres i d'altres tècniques d'auditoria que s'han considerat necessàries 
en funció dels objectius, i tot considerant la importància relativa de les incidències 
detectades. 

Els fets posteriors amb efecte en els comptes anuals de 2004, els comentem en els 
apartats corresponents de l'Informe. 

La fiscalització, que s'ha centrat principalment en els estats i documents del subsistema 
comptable pressupostari (en l'apartat 12 analitzem els components més significatius del 
subsistema patrimonial), ha estat condicionada pe les limitacions següents: 

a) La Tresoreria de la corporació no ha retut formalment el compte de recaptació, 
de manera que el dit document no ha sigut sotmés a l'aprovació de l'òrgan 
competent. L'esborrany lliurat a la Intervenció té defectes importants, que 
limiten la fiscalització adequada de la gestió de recaptació (apartat 8.1). 

b) La corporació no disposa de cap inventari de béns actualitzat, raó per la qual no 
és factible relacionar els valors d'aquest inventari amb les xifres comptables. Sí 
que disposen d'expedients de rectificació d'inventari a 31 de desembre de 2003 i 
a 31 de desembre de 2004; però les dades de la major part dels seus components 
no coincideixen amb les xifres comptables (apartat 12). 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Tal com hem assenyalat en l'apartat 1.1, l'objectiu del treball ha consistit a realitzar una 
fiscalització de regularitat comptable i una revisió del compliment de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques durant l'exercici de 2004. 
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No hem fet, doncs, una revisió exhaustiva del compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics, segons els termes establits per a aquesta modalitat de 
fiscalització en les normes d'auditoria aprovades pels OCEX; sinó que el treball s'ha 
centrat en la revisió del compliment de la normativa aplicable a l'Ajuntament en els 
aspectes comptables, pressupostari i de contractació. 

La normativa més important aplicable a l'Ajuntament de Bétera durant l'exercici 
fiscalitzat, és la següent: 

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció Pública. 

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

- Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

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

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

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

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

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

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny. Reglament de Béns de les Entitats 
Locals. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre el règim jurídic dels 
funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

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

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

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

a) Al pressupost de despeses de l'exercici de 2004, s'han imputat les quotes de 
Seguretat Social a càrrec de la corporació corresponents a desembre de 2003; 
mentre que les de novembre i desembre de 2004 han sigut comptabilitzades en el 
pressupost de 2005. La diferència entre els imports de les quotes d'ambdós 
períodes comporta un menor volum d'obligacions reconegudes en els pressupost 
de despeses de 2004, per import de 90.667 euros (apartat 7.1). 

b) En un projecte d'inversió que no presenta execució pressupostària en 2004, 
l'última certificació, per import de 414.105 euros, corresponent a obra realitzada 
en 2003, així com la liquidació final, per 221.795 euros, presentada pel 
contractista en febrer de 2004, han sigut comptabilitzades en l'exercici de 2005. 

c) En traslladar càrrecs a recaptació en executiva, hom ha anul·lat els drets 
pendents que figuraven en el pressupost d'exercicis tancats i els ha reconeguts en 
el pressupost de l'exercici corrent. Aquest tractament comptable és inadequat i 
afecta el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, els quals -segons les 
estimacions realitzades- caldria disminuir en 106.204 euros i 13.176 euros, 
respectivament (apartat 8.1.1). 

d) El reconeixement d'ingressos en certes transferències no s'ha ajustat als principis 
comptables que hi són d'aplicació; la conseqüència n'és una sobrevaloració dels 
drets reconeguts, per import de 657.667 euros (apartat 8.2) 

e) Les taxes pendents de cobrament d'exercicis tancats comprenen 2.955.063 euros 
que corresponen a quotes d'urbanització reconegudes incorrectament com a drets 
en l'exercici de 2003 (apartat 10.2). 

f) El saldo del compte "Depòsits rebuts d'ens públics" a 31 de desembre de 2004, 
que és de 110.486 euros, ha sigut regularitzat en 2006. En aqueixa data els 
ingressos pendents d'aplicació s'eleven a 3.133 euros i els pagaments, a 127.979 
euros; la diferència entre els dos, de 124.846 euros, figura inadequadament en 
l'estat de romanent de tresoreria com a "Cobraments pendents d'aplicació". Els 
pagaments pendents d'aplicació comprenen una quota d'amortització d'un préstec 
bancari per import de 71.489 euros, import que calia haver consignat en l'estat 
de romanent de tresoreria (apartat 11.2). 
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g) Durant 2004 s'han aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
que han significat la imputació d'obligacions al pressupost del dit exercici per 
import de 178.041 euros, corresponents a despeses realitzades en exercicis 
anteriors. Així mateix, el pressupost de 2004 no recull obligacions per despeses 
realitzades en aqueix exercici que pugen a 880.651 euros, segons que queda 
reflectit en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 
2005 (apartat 6.1). 

h) L'adequació del balanç de situació i del compte de resultats als principis i 
normes comptables que hi són d'aplicació, es troba condicionada al que 
indiquem en l'apartat 13 de l'Informe. 

Les incidències anteriors afecten el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2004, els imports dels quals es veurien reduïts en 1.850.432 euros i 
4.822.884 euros, respectivament. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) La majoria dels llibres obligatoris i auxiliars de comptabilitat prevists en la 
ICAL, no estan enquadernats ni foliats, i els que sí que ho estan no compten amb 
la diligència datada i signada per l'interventor que requereix la regla 61 de la 
Instrucció esmentada. 

b) El llibre d'inventaris i balanços no compleix amb el contingut establit en la regla 
51 de la ICAL, ja que l'inventari de béns, drets i càrregues que constitueixen el 
patrimoni, degudament valorats, no està actualitzat. 

c) S'han incomplit els terminis legalment establits per a aprovar inicialment el 
pressupost de 2004, per a fer-ne la liquidació, formar el Compte General del dit 
exercici i rendir-lo a la Sindicatura de Comptes. 

d) Quant a la documentació que ha d'acompanyar el pressupost, prevista en els 
articles 149 de la LRHL i 18.1 del RD 500/1990, s'ha observat que falten 
signatures en alguns documents i que l'annex d'inversions no s'ha completat amb 
totes les indicacions previstes en l'article 19 del RD 500/1990. 

e) L'Ajuntament no efectua informes sobre l'evolució de la massa salarial, 
necessaris per a controlar-ne les variacions i poder complir les limitacions 
establides legalment. 

f) En algunes contractacions de personal no consta que s'hagen respectat 
adequadament els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. 
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g) Les bases d'execució del pressupost de 2004 exigeixen que els beneficiaris de 
subvencions acrediten estar al corrent en les seues obligacions fiscals amb la 
Hisenda local; però no estan adaptades a les disposicions de la Llei General de 
Subvencions, que estenen l'acreditació a les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

h) Hi ha concessions d'ajudes per a l'adquisició de material escolar, per un import 
de 67.080 euros, que no estan suportades amb tota la documentació justificativa 
exigida en les bases de la convocatòria, i no consta que la corporació haja 
realitzat les actuacions necessàries per a completar l'expedient. 

i) En alguns casos s'ha incomplit el termini de pagament de les factures, i això ha 
implicat que determinats creditors hagen exigit els interessos de demora. 

j) Els contractes de col·laboració en la gestió de recaptació han continuat vigents 
duran 2004, sense que en conste la pròrroga expressa que requereix l'article 67 
del TRLCAP. En un d'aquests contractes no s'ha respectat el termini màxim de 
quatre anys que es considera en l'article 198.1 de la norma citada. 

k) Com que no s'hi ha complit el requisit d'equilibri o superàvit financer previst en 
la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, l'Ajuntament tenia l'obligació 
d'elaborar un pla economicofinancer a mitjà termini. 

l) L'expedició de les ordres de pagament no s'até a cap pla de disposició de fons 
establit prèviament, malgrat el que s'estableix en l'article 187 del TRLRHL; 
tampoc no s'elaboren els plans trimestrals de tresoreria considerats en les pròpies 
bases d'execució del pressupost per a 2004. 

m) En la revisió de la contractació de l'exercici de 2004, s'han observat 
incompliments de determinats preceptes del TRLCAP. 

L'avaluació del control intern de l'Ajuntament ha posat de manifest debilitats 
importants, que descrivim en apartats posteriors de l'Informe; la més important és la 
falta de segregació de funcions, on destaca el fet que el departament de Tresoreria porte 
una part de la comptabilitat, així com la falta de mitjans en el departament d'Intervenció, 
que li impedeix l'adequat exercici de les funcions que té encomanades. A causa de tot 
això, podrien existir incidències addicionals a les detectades en el curs de la 
fiscalització, amb efecte significatiu sobre els estats comptables revisats. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció del municipi 

El municipi de Bétera té una extensió de 75,67 quilòmetres quadrats i una població de 
18.177 habitants, referida a l'1 de gener de 2005; es troba a la comarca del Camp de 
Túria, de València, i limita al nord amb els termes de Nàquera i Serra, al sud, amb els 
termes de Paterna, Godella i València, a l'est, amb Moncada i a l'oest, amb la Pobla de 
Vallbona, Sant Antoni de Benagéber i l'Eliana. De la seua activitat econòmica destaca 
l'agricultura (olives, ametles i taronges, principalment), i la seua indústria es caracteritza 
per la transformació de productes metàl·lics, el sector de la fusta i el de la taronja. 

3.2 Òrgans de l'Ajuntament 

En virtut del que es disposa en l'article 20 de la Llei de Bases de Règim Local, els 
òrgans de govern de l'Ajuntament de Bétera són l'alcalde, els tinents d'alcalde i el Ple. 
Com que es tracta d'un municipi amb població superior als cinc mil habitants, compta 
també amb una Junta de Govern local i amb les següents sis comissions informatives 
permanents, creades per acord plenari de 18 de juliol de 2003: Especial de Comptes i 
Hisenda (obligatòria en tots els municipis); Agricultura, Consum, Medi Ambient i 
Sanitat; Comerç, Indústria, Participació Ciutadana i Patrimoni; Cultura, Educació, 
Esports, Joventut, Serveis Socials i Dona; Ocupació, Personal, Interior, Policia, 
Protecció Civil i Festes; i Nuclis de Població, Urbanisme, Obres Públiques i 
Manteniment. 
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4. SISTEMA COMPTABLE, CONTROL INTERN I RENDICIÓ DE 
COMPTES 

4.1 Sistema comptable 

L'Ajuntament aplica la instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL), 
disposició que regula les normes comptables, el Pla General de Comptabilitat, els llibres 
obligatoris i l'estructura i justificació dels comptes, estats i d'altres documents relatius a 
la comptabilitat pública local, en virtut del que es preveu en el TRLRHL. 

La comptabilitat pressupostària està adaptada a l'Ordre del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà de la qual s'estableix l'estructura dels 
pressuposts de les entitats locals. 

La majoria dels llibres obligatoris i auxiliars de comptabilitat prevists en la ICAL, no 
estan enquadernats ni foliats, i els que sí que ho estan no compten amb la diligència 
datada i signada per l'interventor que requereix la regla 61 de la Instrucció esmentada. 

El llibre d'inventaris i balanços no compleix amb el contingut establit en la regla 51 de 
la ICAL, ja que l'inventari de béns, drets i càrregues que en constitueixen el patrimoni, 
degudament valorats, no està actualitzat. 

4.2 Control intern 

L'Ajuntament de Bétera no disposa de cap organigrama, relació de llocs o manual que 
detalle les funcions assignades a cada lloc de treball. 

L'organització administrativa dels serveis econòmics presentava les característiques 
següents durant l'exercici de 2004: 

- Intervenció. La plaça d'interventor està ocupada, per mitjà de concurs, per una 
funcionària habilitada de caràcter nacional. El departament compta amb un 
auxiliar administratiu contractat laboral eventual. 

- Secretaria. El càrrec de secretari està ocupat, per mitjà de concurs, per un 
funcionari habilitat de caràcter nacional. El departament compta amb dos 
administratius i dos auxiliars administratius, un dels quals és contractat laboral 
eventual. 

- Tresoreria. El càrrec de tresorer està ocupat per un funcionari de carrera del grup 
C. El departament compta amb un lloc d'administratiu -ocupat per oposició 
lliure- i amb un auxiliar administratiu contractat laboral eventual. 

- Recaptació. La direcció, l'exerceix un funcionari de carrera del grup C. El 
departament compta amb tres auxiliars administratius, un dels quals és laboral 
fix i els altres dos, laborals eventuals. 
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L'avaluació del control intern de l'Ajuntament (entés com el conjunt de procediments 
dirigits a assegurar la fiabilitat de la comptabilitat, la protecció dels béns, el compliment 
de la normativa aplicable i una organització adequada), ha posat de manifest els 
següents aspectes significatius: 

- Falta de segregació de funcions. El departament d'Intervenció no ha assumit 
totes les funcions de comptabilitat, perquè no compta amb els mitjans suficients, 
i una part de la comptabilitat (ingressos i pagaments), la porta el departament de 
Tresoreria. Això implica una debilitat important de control intern, ja que no s'hi 
ha respectat la segregació de funcions (tresoreria/comptabilitat) i la 
comptabilitat, la porta personal que possiblement no estava qualificat per a 
aqueixa funció. 

- El control intern està a càrrec de la Intervenció, els mitjans de la qual no eren 
suficients ni adequats durant 2004 (ni ho són actualment), a la vista del personal 
assignat al departament i de la dimensió i el volum de les operacions que maneja 
la corporació. 

- Les funcions dels serveis econòmics -de manera especial els d'Intervenció, 
Tresoreria i Recaptació-, requereixen coneixement específics, exigibles a 
personal de nivell adequat a aqueixos coneixements, més encara tenint en 
compte que els llocs adscrits a aquests serveis han de ser coberts per personal 
funcionari estable, i no per personal laboral. 

- No consta que s'elaboren plans de formació continuada per al personal assignat 
als serveis econòmics. 

- La major part dels documents comptables revisats està sense signar. 

Encara que l'abast de la present fiscalització no comprén l'examen de la gestió 
urbanística, hem tingut coneixement -per mitjà dels serveis d'Intervenció- que aquest 
departament no fiscalitza amb la profunditat necessària (per falta de mitjans i per una 
deficient coordinació entre els serveis responsables de l'Ajuntament) els documents 
urbanístics, que poden generar drets significatius en els capítols pressupostaris 
d'ingressos tributaris i d'alienació d'inversions reals. 

Les situacions descrites han determinat importants mancances en l'adequat 
desenvolupament de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 
economicofinancera i pressupostària, de tresoreria i de comptabilitat de l'Ajuntament 
durant l'exercici objecte d'examen. 

4.3 Rendició de comptes 

El Compte General de l'Ajuntament de Bétera de l'exercici de 2004 comprén solament 
el propi de l'Entitat, ja que no existeixen organismes autònoms ni entitats públiques 
empresarials dependents de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2004; segons 
manifestacions de la corporació. 
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El Compte de l'exercici de 2004, el va elaborar la Intervenció de l'Ajuntament; l'informe 
de la interventora de data 26 de setembre de 2005 detalla determinades deficiències en 
la imputació d'algunes operacions als comptes del balanç i de resultats, que afecten 
principalment préstecs, immobilitzat i partides pendents d'aplicació, la correcció de les 
quals hom pretén realitzar tan aviat com siga possible, i que comentem en apartats 
posteriors del present Informe. 

L'aprovació del Compte General de 2004 per part del Ple de l'Ajuntament, es va produir 
en la sessió de 12 de desembre de 2005; per tant, fora del termini de primer d'octubre 
fixat en l'article 212.4 del TRLRHL. 

La rendició a la Sindicatura de Comptes tingué lloc amb data 15 de desembre de 2005, 
també fora del termini de 31 d'octubre establit en l'article 9.1 de la Llei de Sindicatura 
de Comptes. 
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5. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS I PRESSUPOST 
DEFINITIU 

5.1 Pressupost inicial 

Els pressuposts inicials, per capítols d'ingressos i despeses, de l'exercici de 2004 es 
mostren en el quadre següent, juntament amb les xifres corresponents a 2003 i les 
variacions produïdes entre els dos exercicis. 

 
Pressupost inicial Variació % s/total 

CAPÍTOLS 2004 2003 2004/2003 2004 

1 Imposts directes 3.345.792 2.563.290 782.502 30,5% 36,6%

2 Imposts indirectes 1.130.000 1.190.000 (60.000) (5,0%) 12,4%

3 Taxes i d'altres ingressos 1.789.825 1.932.621 (142.796) (7,4%) 19,6%

4 Transferències corrents 2.616.000 2.947.810 (331.810) (11,3%) 28,7%

5 Ingressos patrimonials 65.528 62.167 3.361 5,4% 0,7%

6 Alienació inversions 0 2.367.276 (2.367.276) (100,0%) - 

7 Transferències de capital 170.603 94.225 76.378 81,1% 1,9%

8 Actius financers 6.500 0 6.500 - 0,1%

Total ingressos 9.124.248 11.157.389 (2.033.141) (18,2%) 100,0%

1 Despeses de personal 4.562.600 4.097.316 465.284 11,4% 50,0%

2 Despeses béns corrents 2.923.664 3.293.549 (369.885) (11,2%) 32,1%

3 Despeses financeres 146.500 68.515 77.985 113,8% 1,6%

4 Transferències corrents 84.940 264.579 (179.639) (67,9%) 0,9%

6 Inversions reals 996.044 3.379.430 (2.383.386) (70,5%) 10,9%

8 Actius financers 6.500 0 6.500 - 0,1%

9 Passius financers 404.000 54.000 350.000 648,2% 4,4%

Total despeses 9.124.248 11.157.389 (2.033.141) (18,2%) 100,0%

Quadre 1 
 

El pressupost aprovat inicialment per a 2004 s'eleva a 9.124.248 euros, un 18,2% 
inferior a l'inicial de 2003. El 98% de les previsions inicials d'ingressos de 2004 es 
concentra en les operacions corrents i els capítols més significatius són els d'imposts 
directes (36,6%) i transferències corrents (28,7%). Pel que fa al pressupost de despeses, 
les de personal i béns corrents absorbeixen el 82,1% dels crèdits inicials. 

Hem revisat la tramitació, per part de l'Ajuntament de Bétera, del procés relatiu a 
l'elaboració i aprovació del pressupost per a l'exercici de 2004, així com la 
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documentació que, respecte d'això, ha d'integrar l'expedient. Les qüestions de major 
interés que s'han posat de manifest en aquesta revisió, les comentem tot seguit. 

El projecte de pressupost per a l'exercici de 2004 va ser fiscalitzat i informat de 
conformitat per la interventora de la corporació, segons que consta en els respectius 
informes seus de 23 i 24 de febrer de 2004. 

El Ple de l'Ajuntament aprovà inicialment el pressupost per a l'exercici de 2004 en la 
sessió de primer de març de 2004; per tant, es va superar el termini de 15 d'octubre de 
2003 requerit per l'article 18.4 del RD 500/1990. 

Quant a la documentació que ha d'acompanyar el pressupost, prevista en els articles 149 
de la LRHL i 18.1 del RD 500/1990, s'ha observat que no estan signades les bases 
d'execució del pressupost ni l'annex d'inversions i que aquest últim document no conté 
totes les indicacions previstes en l'article 19 del RD 500/1990, ja que no hi figuren els 
codis d'identificació dels projectes, els seus anys d'inici i finalització, la vinculació dels 
crèdits assignats i l'òrgan encarregat de la seua gestió. 

L'aprovació inicial del pressupost es va publicar l'11 de març de 2004 i no s'hi van rebre 
reclamacions; però no consta cap certificat de l'Ajuntament en aqueix sentit. La seua 
aprovació definitiva es va publicar en el BOP el 15 d'abril de 2004 i entrà en vigor al dia 
següent. D'acord amb l'article 21.1 del RD 500/1990, com que l'exercici de 2004 havia 
començat sense haver entrat en vigor el seu pressupost, es considerà automàticament 
prorrogat el de l'exercici anterior, 2003; cosa que consta en el Decret de l'Alcaldia de 5 
de gener de 2004. 

El tràmit previst en l'article 20.4 del RD 500/1990 referent a l'enviament d'una còpia del 
pressupost aprovat a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i al Ministeri 
d'Economia i Hisenda -simultàniament a la tramesa que se n'ha de fer al Butlletí Oficial 
de la Província-, l'han complit de forma extemporània, ja que el dit enviament es produí 
en data posterior a la publicació en el BOP. 

5.2 Modificacions pressupostàries i pressupost definitiu 

En el quadre següent es mostren les previsions inicials d'ingressos i despeses, les 
modificacions efectuades durant l'exercici i les previsions definitives resultants. 
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Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modifics. 
Previsions 
definitives 

1. Imposts directes 3.345.792 0 3.345.792 

2. Imposts indirectes 1.130.000 0 1.130.000 

3. Taxes i d'altres ingressos 1.789.825 0 1.789.825 

4. Transferències corrents 2.616.000 974.492 3.590.492 

5. Ingressos patrimonials 65.528 0 65.528 

6. Alienació d'inversions 0 0 0 

7. Transferències de capital 170.603 64.800 235.403 

8. Actius financers 6.500 7.018.646 7.025.146 

Total presupost ingressos 9.124.248 8.057.938 17.182.186 
   

Despeses 
Crèdits 
inicials Modifics. 

Crèdits 
definitius 

1. Despeses de personal 4.562.600 1.052.862 5.615.462 

2. Despeses béns corrents i serveis 2.923.664 399.018 3.322.682 

3. Despeses financeres 146.500 4.700 151.200 

4. Transferències corrents 84.940 122.641 207.581 

6. Inversions reals 996.044 6.575.105 7.571.149 

8. Actius financers 6.500 16.312 22.812 

9. Passius financers 404.000 (112.700) 291.300 

Total pressupost despeses 9.124.248 8.057.938 17.182.186 

Quadre 2 
 

Durant 2004 s'han practicat modificacions al pressupost per un import total de 
8.057.938 euros, que han situat les previsions i crèdits definitius en la quantitat de 
17.182.186 euros, un 88,3% d'augment sobre el pressupost inicial; la major part de les 
modificacions han afectat el capítol 6 de despeses. Les modificacions de crèdit per 
tipus, es mostren en el quadre següent: 

 
Tipus modificació Import 

Crèdits extraordinaris 210.930 

Suplements de crèdits 328.542 

Transferències de crèdit positives 1.055.701 

Transferències de crèdit negatives (1.055.701) 

Incorporació de romanents de crèdit 6.462.861 

Generació de crèdits per ingressos 1.055.605 

Total 8.057.938 

Quadre 3 
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La incorporació de romanents de crèdit representa el 80,2% del total de modificacions. 
També són significatives les generacions de crèdit, amb el 13,1%; així com les 
transferències de crèdit. 

Per a finançar les modificacions de crèdit, l'Ajuntament ha usat -entre altres recursos- el 
romanent de tresoreria; en conseqüència, els crèdits del pressupost de despeses de 2004 
estan finançats, en part, amb recursos del dit exercici i, també, amb recursos d'exercicis 
anteriors, circumstància aquesta que ha de ser tinguda en compte a l'hora de calcular el 
resultat pressupostari. 

Les modificacions pressupostàries de 2004 s'han tramitat mitjançant un total de trenta-
un expedients, dels quals aquesta Sindicatura n'ha revisat sis. La conclusió general de la 
revisió és que les modificacions s'han tramitat conformement a la normativa reguladora; 
encara que s'hi han observat les incidències següents: 

- Suplements de crèdits. En un expedient es suplementen crèdits per 62.334 euros, 
sense especificar el concepte pressupostari que genera la modificació; el 
finançament, l'han comptabilitzat incorrectament a càrrec del romanent de 
tresoreria per a despeses generals. En l'exercici de 2005 se n'ha practicat l'ajust 
corresponent. 

- Transferències de crèdit. En l'expedient d'una transferència analitzada, l'import 
de la qual puja a 423.561 euros, no consta la comunicació a la Comissió de 
Govern que requereix la base 9 d'execució del pressupost. 

- Generacions de crèdit. En els expedients de cinc modificacions d'aquest tipus, 
per un import total de 16.312 euros, no consta el Decret de l'Alcaldia que aprova 
la modificació ni el preceptiu informe de la Intervenció. D'altra banda, ateses les 
característiques d'aquestes modificacions, les havien d'haver tramitades com a 
ampliacions de crèdit. 
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6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. RESULTAT PRESSUPOSTARI I 
ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Liquidació del pressupost i resultat pressupostari 

D'acord amb l'article 93 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de 
manifest i determinarà: els pressuposts de despeses i d'ingressos, els pressuposts tancats 
(drets i obligacions pendents), el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el 
romanent de tresoreria. 

Els pressuposts d'ingressos i despeses s'analitzen, a grans trets, en aquest apartat de 
l'Informe, i per capítols, en els apartat 7 i 8. També es comenten en aquest apartat els 
càlculs del resultat pressupostari, dels romanent de crèdit i del romanent de tresoreria. 
Els pressuposts tancats, els analitzem en l'apartat 10. 

L'estat de liquidació del pressupost es mostra en el quadre següent, resumit per capítols: 

 
 

Cap. 
 

INGRESSOS 
Previsió 

definitiva 
Drets 
recon.  

 
Recapt. 

Pendent 
cobr. 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Imposts directes 

Imposts indirectes 

Taxes i d'altres ingressos 

Transferències corrents 

Ingressos patrimonials 

Alienació inversions 

Transferències de capital 

Actius financers 

Passius financers 

3.345.792 

1.130.000 

1.789.825 

3.590.492 

65.528 

0 

235.403 

7.025.146 

0 

3.730.970 

1.218.143 

1.730.187 

4.175.902 

70.204 

1.000 

183.002 

21.873 

0 

2.982.023 

1.199.101 

1.645.502 

3.306.204 

59.369 

1.000 

21.331 

8.319 

0 

748.947 

19.042 

84.686 

869.698 

10.835 

0 

161.671 

13.554 

0 

111,5% 

107,8% 

96,7% 

116,3% 

107,1% 

- 

77,7% 

0,3% 

- 

79,9% 

98,4% 

95,1% 

79,2% 

84,6% 

100,0% 

11,7% 

38,0% 

- 

 Total 17.182.186 11.131.283 9.222.849 1.908.433 64,8% 82,9% 
 

Cap DESPESES 
Previsió 

definitiva 
Obligs. 
recon.  Pags.  

Pendent 
pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

Despeses de personal 

Despeses béns corrents 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Actius financers 

Passius financers 

5.615.462

3.322.682

151.200

207.581

7.571.149

22.812

291.300

4.930.241

3.141.249

132.044

185.055

2.932.994

16.312

266.187

4.925.907

2.647.551

132.044

167.231

2.750.204

16.312

266.187

4.333 

493.698 

0 

17.823 

182.790 

0 

0 

87,8% 

94,5% 

87,3% 

89,1% 

38,7% 

71,5% 

91,4% 

99,9%

84,3%

100,0%

90,4%

93,8%

100,0%

100,0%

 Total 17.182.186 11.604.082 10.905.437 698.645 67,5% 94,0%

Quadre 4 
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La confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost, s'ha de fer abans 
del primer de març de l'exercici següent, i correspon al president de l'entitat local, amb 
l'informe previ de la Intervenció, aprovar la dita liquidació. 

En el cas de l'Ajuntament de Bétera, la liquidació del pressupost de l'exercici de 2004, 
amb l'informe de la Intervenció, va ser aprovada per Resolució de l'Alcaldia de 26 de 
juny de 2005, amb posterioritat al termini previst. La liquidació aprovada mostra un 
resultat pressupostari positiu d'1.370.661 euros i un romanent de tresoreria també 
positiu de 5.529.681 euros. 

La liquidació de 2004 va ser fiscalitzada de conformitat per la interventora de 
l'Ajuntament, amb certes excepcions que es detalle en el seu informe de data 26 de 
juliol de 2005; excepcions que hom pretén esmenar tan aviat com siga possible. Entre 
les dites excepcions destaquen les referents al capítol 6 d'ingressos, a la gestió de 
recaptació i als drets pendents de cobrament d'exercicis tancats, i les comentarem en els 
apartats corresponents del present Informe. 

El tràmit d'enviament d'una còpia de la liquidació del pressupost a l'Administració de 
l'Estat i a la Comunitat Autònoma, previst en l'article 193.5 del TRLRHL, s'ha complit 
extemporàniament, perquè el van trametre el 16 de novembre de 2005, amb posterioritat 
al termini previst, que era del mes març. 

Durant 2004 s'han reconegut drets per import d'11.131.283 euros i obligacions per 
import d'11.604.082 euros, amb uns nivells d'execució pressupostària del 64,8% i del 
67,5%, respectivament, i un resultat pressupostari (abans dels ajusts) negatiu per import 
de 472.829 euros. 

Els graus de compliment són, nogensmenys, bastant alts. Així, la recaptació dels drets 
reconeguts ha sigut del 82,9% i el pagament de les obligacions reconegudes ha sigut del 
94%. 

Queden, a 31 de desembre de 2004, drets pendents de cobrament per import d'1.908.433 
euros i obligacions pendents de pagament per 698.645 euros, que representen el 17,1% i 
el 6% de la totalitat dels drets i de les obligacions reconeguts en l'exercici. 

Els romanents de crèdit a 31 de desembre de 2004 pugen -segons el que es mostra en la 
liquidació de l'estat de despeses- a 5.578.305 euros, el 32,5% del pressupost definitiu; 
de la dita xifra, 253.957 euros en tenen caràcter de compromesos, i la resta, de no 
compromesos. 

El resultat pressupostari de l'exercici ve determinat per la diferència entre els drets 
pressupostaris liquidats i les obligacions reconegudes; diferència que cal ajustar, segons 
el que es preveu en l'article 97 del RD 500/1990. A 31 de desembre de 2004, el resultat 
pressupostari és negatiu, encara que després dels ajusts realitzats es torna positiu. El 
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càlcul efectuat per l'Ajuntament, que es veuria alterat per l'efecte de les diferents 
incidències detectades en la fiscalització, es mostra en el quadre següent. 

 
Resultat pressupostari 2005 

(+) Drets reconeguts nets 

(-) Obligacions reconegudes netas 

11.131.253 

11.604.082 

Resultat pressupostari (472.829) 

(-) Desviacions positives de finançament 

(+) Desviacions negatives de finançament 

(+) Despeses finançades amb romanent de tresoreria 

907.387 

2.387.334 

363.543 

Resultat pressupostari ajustat 1.370.661 

Quadre 5 
 

El resultat pressupostari ajustat és un indicador de l'execució de l'exercici que es liquida, 
i quan és positiu -tal com figura en el quadre anterior per a 2004-, representa uns majors 
ingressos sobre les despeses efectivament realitzades. En 2003 el resultat pressupostari 
ajustat fou també positiu, encara que per un import inferior, 302.148 euros. Els ajusts 
per desviacions de finançament es produeixen perquè la corporació executa projectes de 
despeses que compten amb finançament específic. L'execució plurianual d'aquesta mena 
de despeses pot determinar desviacions de finançament, positives o negatives, en cada 
un dels exercicis afectats, en la mesura en què la distribució percentual de les 
obligacions reconegudes entre els diferents exercicis no coincidisca amb la distribució 
dels drets paral·lelament liquidats. La revisió de les desviacions de finançament 
calculades per l'Ajuntament, ha posat de manifest diferències en els imports d'alguns 
projectes, les quals cal corregir millorant el sistema informatiu usat per calcular-les. 

En el pressupost de l'exercici de 2004 figuren despeses d'exercicis anteriors per import 
de 178.041 euros, que corresponen a nou expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits aprovats per la Junta de Govern; malgrat que -segons l'article 60.2 del RD 
500/1990- l'òrgan competent per a fer la dita aprovació és el Ple. D'altra banda, el Ple de 
l'Ajuntament ha aprovat durant 2005 un total de cinc expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per un import total d'1.028.860 euros, que corresponen a 
despeses de l'exercici de 2004 i anteriors (148.209 euros) no imputades als seus 
pressuposts. El resum dels expedient esmentats, per capítols, així com l'efecte net en el 
pressupost de 2004, es mostra en el quadre següent. 
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Capítol 

Despeses d'exercicis 
anteriors 

imputades a 2004 
Despeses de 2004 

no imputades 
Efecte net  
en 2004 

Despeses en béns corrents 

Transferències corrents 

Inversions reals 

176.815 

0 

1.226 

753.164 

2.479 

125.008 

576.349 

2.479 

123.782 

Total 178.041 880.651 702.610 

Quadre 6 
 

6.2 Romanent de tresoreria 

L'estat de romanent de tresoreria elaborat per l'Ajuntament, es mostra a continuació. 

 
Romanent de tresoreria 2004 

1  DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 

De pressupost d'ingresos pressuposts tancats 

D'altres operacions no pressupostàries 

Menys: saldos de dubtós cobrament 

Menys: Cobraments pendents d'aplicació 

2  CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  

De pressupost de despeses pressupost corrent 

De pressupost de despeses pressuposts tancats 

De pressupost d'ingressos 

D'altres operacions no pressupostàries 

3  FONS LÍQUIDS TRESORERIA 

4 ROMANENT TRESORERIA AFECTAT 

 ROMAN. TRESORERIA PER A DESPESES GRALS. (1-2+3-4) 

 

1.908.433 

4.144.006 

256.503 

805.187 

124.846 

 

698.645 

48.045 

4.423 

2.489.822 

 

 

5.378.909 

 

 

 

 

 

3.240.935 

 

 

 

 

3.391.707 

5.033.477 

496.204 

 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL   (1-2+3)  5.529.681 

Quadre 7 
 

A 31 de desembre de 2004 el romanent de tresoreria és positiu i s'eleva a 5.529.681 
euros. L'exercici de 2003 es va tancar amb un romanent total de 7.094.390 euros, dels 
quals 532.020 euros eren romanent líquid; de manera que ambdues magnituds han patit 
una minoració en 2004. 
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El romanent de tresoreria calculat per l'Ajuntament es veuria alterat per l'efecte de les 
diferents incidències detectades en la fiscalització, que comentem en els següents 
apartats d'aquest Informe. 
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7. EXECUCIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES 

7.1 Despeses de personal 

L'execució pressupostària del capítol de despeses de personal de l'exercici de 2004 ha 
sigut la següent, desglossada per articles: 

 

Despeses de personal 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

Alts càrrecs 115.209 115.209 115.209 0 100,0% 100,0%

Personal funcionari 1.580.786 1.506.844 1.506.844 0 95,3% 100,0%

Personal laboral 2.621.423 2.040.214 2.036.000 4.213 77,8% 99,8%

Incentius al rendiment 195.394 188.336 188.336 0 96,4% 100,0%

Despeses socials ocupador 1.102.650 1.079.638 1.079.518 120 97,9% 100,0%

Total capítol 5.615.462 4.930.241 4.925.907 4.333 87,8% 99,9%

Quadre 8 
 

El capítol de despeses de personal és el més important en termes quantitatius, ja que les 
obligacions reconegudes en aquest capítol, 4.930.241 euros, constitueixen el 42,5% del 
total d'obligacions de l'exercici de 2004; s'hi ha assolit un grau d'execució del 87,8% i 
un grau de compliment del 99,9%. 

L'annex de personal que s'aprova juntament amb el pressupost de cada exercici, és un 
document que ha de contenir la relació valorada dels llocs de treball existents, que 
servisca de base per a quantificar les previsions pressupostàries. En el cas de 2004, el dit 
annex considera unes quantificacions que són superiors als crèdits inicials consignats en 
el capítol de despeses de personal; cosa que revela una deficiència de pressupost que cal 
esmenar. 

La plantilla de personal de l'exercici de 2004 aprovada juntament amb el pressupost, 
mostra un total de 111 llocs de treball, 94 dels quals corresponen a personal funcionari i 
17, a personal laboral fix, i no s'hi consideren places de personal laboral eventual. En 
l'exercici de 2003 la plantilla era de 95 llocs, de manera que ha augmentat en 2004 un 
total de 16 llocs de personal funcionari. 

Les obligacions reconegudes per retribucions han tingut la variació següent: 
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Retribucions 2004 2003 Variació 

Alts càrrecs 115.209 81.149 42,0% 

Personal funcionari 1.506.844 1.369.317 10,0% 

Laboral fix 290.349 221.170 31,3% 

Laboral eventual 1.749.865 1.304.107 34,2% 

Productivitat i gratificacions 188.336 115.482 63,1% 

Total 3.850.603 3.091.225 24,6% 

Quadre 9 
 

La Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici de 2004 estableix que les 
retribucions del sector públic estatal, en el qual s'integren les entitats locals, no podran 
experimentar un increment superior al 2% respecte a les de l'any 2003, en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius del 
personal, com a l'antiguitat d'aquest. 

En relació amb això, s'observa que les retribucions han experimentat un increment del 
24,6% en 2004, respecte a 2003; però no consta que l'Ajuntament haja efectuat anàlisis 
o informes sobre l'evolució de la massa salarial i el compliment de la norma citada. En 
l'increment de les despeses del personal funcionari, ha influït l'augment de setze places, 
de les quals se n'han cobertes quatre. És significatiu també l'augment en el concepte 
"Laboral eventual", encara que l'annex de personal del pressupost no considera places 
d'aquest tipus; tal com hem comentat anteriorment. Les retribucions dels membres de la 
corporació, fixades en les bases d'execució del pressupost, han tingut un augment del 
12,2% respecte a 2003. 

En la revisió realitzada sobre una mostra de nòmines i expedients de personal, s'han 
observat les circumstàncies següents: 

- Al pressupost de 2004 s'han imputat les quotes de Seguretat Social a càrrec de 
l'Ajuntament corresponents a desembre de 2003, per import de 78.622 euros; i 
les de novembre i desembre de 2004, per import de 169.289 euros, les han 
imputades al pressupost de 2005. Això significa que les obligacions reconegudes 
en 2004 estan infravalorades en 90.667 euros. 

- En cinc dels expedients revisats, no queda constatació que, per a la contractació 
del personal (un en 2004 i quatre en anys anteriors), s'hagen respectat 
adequadament els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. En una altra 
contractació de 2004, l'oferta de treball es va fer en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament; però és convenient usar uns altre mitjans, com són la premsa o el 
BOP, perquè així es promou millor la concurrència. 
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- Els expedients revisats de quatre treballadors estaven incomplets, perquè hi 
faltava certa documentació, com ara la convocatòria dels llocs, el contracte o la 
presa de possessió. 

- Alguns treballadors perceben un complement retributiu en concepte de 
productivitat per import fix i meritació periòdica. Podem indicar que el 
pagament del dita concepte hauria d'estar precedit de la consecució dels 
objectius marcats prèviament, cada any, per la corporació. 

- Es paguen complements d'antiguitat a alguns treballadors amb contracte laboral 
temporal; això és una incongruència, ja que aqueixos conceptes no es satisfan als 
funcionaris interins. 

D'altra banda, durant 2004 s'han comptabilitzat 95.494 euros per la indemnització 
periòdica a favor dels regidors prevista en la base 29 del pressupost de 2004, per a la 
qual s'hauria d'establir un règim de dedicació parcial; és per això que caldria considerar 
la modificació de la dita base. 

7.2 Despeses en béns corrents i serveis 

L'execució pressupostària del capítol de despeses en béns corrents i serveis, detallada 
per articles, es mostra en el quadre següent, amb els graus d'execució i compliment 
assolits. 

 

Despeses béns corrents i serveis 
Pressupost
definitiu 

Obligacions
reconegudes

Pagaments
realitzats 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

Arrendaments 32.459 42.054 34.933 7.121 129,6% 83,1%

Reparac., mantenim. i conserv. 175.624 259.116 173.137 85.979 147,5% 66,8%

Material, subminstrs. i d'altres 2.950.122 2.698.703 2.298.105 400.598 91,5% 85,2%

Indemnitzs. per raó del servei 164.477 141.376 141.376 0 86,0% 100,0%

Total capítol 2 3.322.682 3.141.249 2.647.551 493.698 94,5% 84,3%

Quadre 10 
 

Després de les despeses de personal, el capítol de despeses en béns corrents i serveis és 
el segon en importància, ja que les obligacions reconegudes, 3.141.249 euros, 
constitueixen el 27,1% del total d'obligacions de l'exercici. Aquest capítol ha sigut 
executat pràcticament en la seua totalitat, tal com mostra el seu grau d'execució, del 
94,5%. El grau de compliment, o nivell de pagaments de les obligacions reconegudes, 
ha sigut del 84,3%. 

L'article més important d'aquest capítol és el de "Material, subministraments i d'altres", 
amb obligacions reconegudes per import de 2.698.703 euros, que constitueixen el 
85,9% del total del capítol, i dins d'aquest article destaca el concepte "Treballs realitzats 
per altres empreses", les obligacions reconegudes del qual arriben a 1.451.400 euros, el 
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53,8% de l'article. Els resultats de l'examen realitzat sobre aquest concepte, els 
comentem més endavant. 

Després d'analitzar el sistema de control intern i els procediments seguits per 
l'Ajuntament per a executar les despeses en béns corrents i serveis, s'han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- No sempre es confecciona -per part de la persona o unitat que ho sol·licita- la 
proposta de despesa o la justificació de la necessitat d'efectuar-la, ni es sol·licita 
la preceptiva certificació d'existència de crèdit. 

- No consta en tots els casos l'aprovació de la despesa per part de l'òrgan 
competent, o la conformitat amb el servei per part del regidor responsable. 

- En alguns casos la Intervenció de l'Ajuntament té coneixement de les despeses 
després d'haver sigut realitzades, quan els creditors en presenten les factures. 

El control intern en aquesta àrea, per tant, ha de ser potenciat i millorat. 

L'examen efectuat sobre una mostra de les obligacions reconegudes en l'exercici, no ha 
posat de manifest aspectes significatius; llevat d'una despesa realitzada en 2003, per 
import de 24.978 euros, que ha sigut imputada al pressupost de 2004 i d'una factura per 
import de 6.500 euros que no compleix tots els requisits mínims exigits per la normativa 
reguladora. Els aspectes derivats de la contractació, els comentem en l'apartat 13 de 
l'Informe. 

A partir de les confirmacions de saldos sol·licitades a una mostra de creditors, s'ha 
observat que hom no ha imputat al pressupost de 2004 despeses per import de 119.620 
euros, la major part de les quals corresponen a factures de serveis jurídics externs, i han 
sigut incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 
2005. 

Quant als pagaments per a justificar, n'hem revisats quatre, per import de 175.140 euros, 
el 80,6% del total. S'hi ha observat que, en dos dels dits pagaments, la Junta de Govern 
no ha aprovat el compte que els justifica -malgrat el que s'indica en la base d'execució 
41 del pressupost-, i que, en un altre, l'autorització de la despesa s'ha produït per Decret 
de l'Alcaldia, quan -segons el que es disposa en la base suara esmentada- l'havia d'haver 
autoritzada la Junta de Govern. 

7.3 Despeses per transferències corrents 

El quadre següent mostra l'execució del capítol de transferències corrents per articles, 
així com els respectius graus d'execució i compliment assolits. 
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Transferències corrents 
Presupost
definitiu 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
compl. 

A entitats locals 8.520 3.106 3.106 0 36,5% 100,0%

A famílies i institucions sense ànim de lucre 199.061 179.374 161.550 17.823 90,1% 90,1%

A l'exterior 0 2.575 2.575 0 - 100,0%

Total  207.581 185.055 167.231 17.823 89,1% 90,4%

Quadre 11 
 

El capítol de transferències corrents representa només l'1,6% de les obligacions 
reconegudes en l'exercici de 2004. Els seus graus d'execució i compliment han sigut 
respectivament del 89,1% i del 90,4%. 

La base 30 d'execució del pressupost de 2004 regula els aspectes generals sobre la 
concessió de subvencions per part de l'Ajuntament i la justificació d'aquestes per part 
dels perceptors. En la dita base no s'indica que l'Ajuntament haja d'exigir als 
beneficiaris que acrediten estar al corrent en les seues obligacions fiscals -llevat 
d'aquelles que tinguen amb l'Ajuntament mateix- i amb la Seguretat Social. 

Les subvencions nominatives es destinen normalment tots els anys als mateixos 
beneficiaris. Les no nominatives es concedeixen atenint-se a les normes establides en 
les bases d'execució i les pròpies de la subvenció. 

Quant al seguiment de la destinació donada a les subvencions i la seua justificació, cal 
distingir entre les nominatives i les no nominatives. Sobre les subvencions nominatives, 
no consta que l'Ajuntament realitze en tots els casos un control sobre el contingut de la 
documentació justificativa. El pagament de les no nominatives s'ha d'efectuar després de 
revisar, de conformitat, la documentació justificativa; però cal assenyalar que, en la 
concessió d'ajudes per a l'adquisició de material escolar, hi ha un import de 67.080 
euros que no està suportat amb tota la documentació justificativa exigida per les bases 
de la convocatòria i no consta que la corporació haja realitzat les actuacions necessàries 
per a completar-ne l'expedient. 

7.4 Inversions reals 

En el quadre següent es mostra l'execució pressupostària del capítol d'inversions reals, 
detallada per conceptes, amb els graus d'execució i compliment aconseguits. 
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Inversions reals 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions
reconegudes

Pagaments
realitzats 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

Inversions en terrenys: 3.795.381 434.083 333.978 100.105 11,4% 76,9%

   Urbanització voltants col·legi 200.787 159.373 117.050 42.323 79,4% 73,4%

   Obres rehabilitació barraca 40.609 37.891 25.595 12.296 93,3% 67,5%

   Col·lector "Noria" Fase 1 303.810 153.768 150.388 3.380 50,6% 97,8%

   Ampliació col·lector Fase 2  185.074 0 0 0 0,0% -

   Obres urbanització Montesano 2.955.000 0 0 0 0,0% -

   Proveïment aigua urb. Coves 110.101 83.051 40.945 42.106 75,4% 49,3%

Inversió nova en infraestructures 37.000 27.364 16.331 11.033 74,0% 59,7%

Edificis i d'altres construccions: 3.476.248 2.274.331 2.219.508 54.823 65,4% 97,6%

  Centre recursos intergeneracionals 975.256 0 0 0 0,0% -

  Obres col·legi públic 2.372.819 2.213.806 2.213.806 0 93,3% 100,0%

  Clavegueram c/ Vilamarxant 122.253 54.664 0 54.664 44,7% 0,0%

  Camp futbol, reg  5.920 5.861 5.702 159 99,0% 97,3%

Maquinària, instal·lacions i utillatge 74.550 59.388 56.634 2.753 79,7% 95,4%

Material de transport 28.000 14.732 14.732 0 52,6% 100,0%

Mobiliari i estris 88.731 79.511 74.753 4.758 89,6% 94,0%

Equips processament informació 65.240 39.566 30.371 9.195 60,6% 76,8%

Llibres 6.000 4.019 3.896 123 67,0% 96,9%

Total capítol 7.571.149 2.932.994 2.750.204 182.790 38,7% 93,8%

Quadre 12 
 

Les obligacions reconegudes del capítol d'inversions reals, 2.932.994 euros, representen 
el 25,3% del total d'obligacions de l'exercici de 2004 i és el tercer capítol en importància 
quantitativa del pressupost de despeses. El grau d'execució del capítol ha sigut molt 
baix, del 38,7%, a causa principalment de les circumstàncies que comentem més avant. 

De la revisió dels procediments de control intern aplicables a la gestió d'aquest capítol, 
destaquen les deficiències següents: 

- No s'ha elaborat adequadament el pla d'inversions que es requereix per a aprovar 
el pressupost. 

- Els registres comptables no identifiquen els projectes d'inversió amb 
finançament afectat; si bé és cert que el departament d'Intervenció disposa 
d'aquesta informació en registres auxiliars amb la finalitat de calcular les 
desviacions de finançament. 
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- Les factures o certificacions d'obra, no les anoten en el registre d'entrada de 
l'Ajuntament, a pesar de la importància que té aquest control per a fer el 
seguiment dels processos de revisió i pagament. 

Els aspectes més significatius derivats de la revisió de l'execució pressupostària d'aquest 
capítol, són els següents: 

- El pressupost del subconcepte "Ampliació del col·lector fase 2" no ha sigut 
executat, perquè les obres no han començat. 

- El pressupost del subconcepte "Obres urbanització Montesano" correspon a 
romanents de crèdit de l'exercici anterior, vinculats a quotes d'urbanització 
reconegudes incorrectament com a drets de l'exercici de 2003 (apartat 10.2). 

- No s'ha executat el subconcepte "Centre de recursos intergeneracionals". En la 
revisió realitzada, s'ha observat que l'última certificació d'obra de 2003, per 
import de 414.105 euros, i la liquidació final presentada pel contractista en 
febrer de 2004, per 221.795 euros, han sigut comptabilitzades en l'exercici de 
2005. L'adjudicatari ha reclamat interessos de demora per import de 57.360 
euros. 

- En la mostra d'obligacions reconegudes revisada, s'ha observat la imputació al 
pressupost de 2004 d'una certificació d'obra de l'exercici de 2003 per import de 
19.468 euros (el creditor ha reclamat 945 euros per interessos de demora), i 
l'incompliment del termini de pagament de sis certificacions (un creditor ha 
reclamat la quantitat de 8.688 euros en concepte d'interessos de demora). 

7.5 Variació d'actius i passius financers i despeses financeres 

El capítol 9 d'ingressos, "Passius financers", apareix sense import, ja que no s'ha 
contractat cap préstec durant l'exercici de 2004. 

El capítol 3 del pressupost de despeses registra les obligacions reconegudes per 
despeses financeres, i el capítol 9, les corresponents a la devolució de préstecs. 

Quant als interessos, no hi ha constatació que els serveis de l'Ajuntament verifiquen si 
les liquidacions són conformes a les pòlisses; encara que en la revisió d'una mostra 
d'aqueixes liquidacions no s'han observat diferències. Les obligacions reconegudes en 
2004 inclouen 5.016 euros d'interessos que calia haver registrat en l'exercici de 2003, i 
no comprenen 9.888 euros d'interessos del dit exercici pagats i comptabilitzats en el 
compte no pressupostari de "Pagaments pendents d'aplicació". 

Les obligacions reconegudes en el capítol 9 no recullen les corresponents a 
l'amortització d'una quota d'un préstec per import de 71.489 euros, el pagament de la 
qual figura comptabilitzat en el compte no pressupostari de "Pagaments pendents 
d'aplicació". 
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8. EXECUCIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

8.1 Ingressos tributaris 

8.1.1 Execució pressupostària 

En els capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos es registren els ingressos de naturalesa 
tributària liquidats i recaptats per la corporació, juntament amb uns altres ingressos de 
dret públic. En el quadre següent es reflecteix l'execució pressupostària d'aquests 
capítols d'ingressos, detallada per conceptes. 

 
 

INGRESSOS TRIBUTARIS 
Previsió 

definitiva
Drets 

reconeguts 
Recaptació 

neta  
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realittz. 

IMPOSTS DIRECTES   

IBI Rústica 130.000 253.568 218.867 34.701 195,1% 86,3%

IBI Urbana 2.438.792 2.386.827 1.877.818 509.009 97,9% 78,7%

IVTM 480.000 521.793 462.384 59.409 108,7% 88,6%

IIVTNU 207.000 380.957 363.067 17.890 184,0% 95,3%

IAE  90.000 187.825 59.887 127.938 208,7% 31,9%

Total capítol 1 3.345.792 3.730.970 2.982.023 748.947 111,5% 79,9%

IMPOSTS INDIRECTES      

ICIO  1.130.000 1.218.143 1.199.101 19.042 107,8% 98,4%

Total capítol 2 1.130.000 1.218.143 1.199.101 19.042 107,8% 98,4%

TAXES I D'ALTRES INGRESSOS      

Expedició de documents  486.000 495.456 487.591 7.865 101,9% 98,4%

Taxes cementeri municipal 24.000 35.375 34.805 570 147,4% 98,4%

Taxa instal·lacions esportives 285.000 121.175 121.175 0 42,5% 100,0%

Taxa piscina coberta 0 159.049 159.049 0 - 100,0%

Servei proveïment d'aigua 250.000 226.492 193.308 33.184 90,6% 85,3%

Entrada vehicles per voreres 49.000 48.646 46.827 1.819 99,3% 96,3%

Iberdrola, Cegas i Auna  95.000 109.184 91.839 17.345 114,9% 84,1%

Mercat setmanal 25.000 30.180 25.217 4.963 120,7% 83,6%

Preu públic guarderia municipal 58.000 93.092 91.940 1.152 160,5% 98,8%

Preu públic prestació serveis 35.000 37.108 37.108 0 106,0% 100,0%

Recàrrec de constrenyiment 70.000 67.390 67.390 0 96,3% 100,0%

Aprofitament urbanístic 7.000 77.109 77.109 0 1.101,6% 100,0%

Compensació telefònica 53.000 70.187 57.018 13.169 132,4% 81,2%

D'altres ingressos  50.000 31.770 31.079 691 63,5% 97,8%

Resta de comptes 302.825 127.945 124.017 3.927 42,3% 96,9%

Total capítol 3 1.789.825 1.730.158 1.645.472 84.686 96,7% 95,1%

Total ingressos tributaris 6.265.617 6.679.271 5.826.596 852.675 106,6% 87,2%

Quadre 13 
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Les previsions definitives d'ingressos tributaris, que han sigut de 6.265.617 euros, 
representen el 36,5% del pressupost total d'ingressos; mentre que els drets reconeguts, 
6.679.271 euros, en constitueixen el 60%. La recaptació dels ingressos tributaris ha 
ascendit a 5.826.596 euros, que signifiquen el 63,2% de la recaptació total de l'exercici 
de 2004. 

Els drets reconeguts nets més significatius han sigut originats per les liquidacions de 
l'Impost sobre Béns Immobles, per 2.640.395 euros, i de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, per 1.218.143 euros, i que representen el 57,8% del total de drets 
tributaris. També són significatius els drets reconeguts per l'Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, per 521.793 euros, i per la taxa per expedició de documents 
administratius i serveis relatius a actuacions urbanístiques (495.456 euros). 

La Tresoreria de l'Entitat efectua un tractament comptable incorrecte quan trasllada 
càrrecs a l'empresa encarregada de fer la recaptació en executiva, ja que anul·la els drets 
pendents que figuren en el pressupost d'exercicis tancats i els reconeix en el pressupost 
de l'exercici corrent; això afecta el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria (a 
causa del càlcul dels drets de dubtós cobrament), els quals, segons les estimacions 
realitzades, estarien sobrevalorats en 106.204 euros i 13.176 euros respectivament. 

Els drets pendents de cobrament al final de l'exercici, un 21,1% aproximadament, 
corresponen a imposts liquidats per mitjà de padró que es trobarien en via executiva i 
que l'Ajuntament -en les seues anàlisi- no considera de dubtós cobrament, ja que les 
bases d'execució del pressupost hi exigeixen una antiguitat de dotze mesos. Seria 
convenient prendre en consideració, a més de l'antiguitat, les possibilitats reals de 
cobrar els dits drets. 

8.1.2 Gestió tributària 

El punt dèbil de l'organització administrativa de l'Ajuntament és la falta d'un 
departament propi de rendes i exaccions, que centralitze i controle la gestió tributària. 
En l'exercici de 2004, de les dites funcions s'encarregava el personal administratiu dels 
departament de Tresoreria i Intervenció i no hi havia la deguda segregació de funcions 
entre les tasques pròpies de gestió, comptabilitat i recaptació dels ingressos de 
l'Ajuntament; aspectes que caldria corregir en la mesura en què ho permeten la dotació i 
qualificació del personal adscrit a aquestes àrees. 

És necessari que l'Entitat es dote d'un organigrama i d'un manual de procediments en 
matèria de gestió i recaptació, a l'objecte de poder exercir una adequat control intern. 
L'esmentat manual s'ha d'orientar a la consecució d'objectius com: 

- L'establiment de canals d'informació adequats perquè el sistema comptable puga 
registrar les liquidacions tributàries en el moment oportú. 
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- Que al tancament de l'exercici consten adequadament registrats tots els drets 
liquidats que no hagen sigut recaptats. 

- Assegurar que, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari, 
s'emeten les certificacions de deute i es dicten les providències de 
constrenyiment. 

- Que no es mantinguen en exercicis tancats drets pendents de cobrament per 
expedients inactius que puguen arribar a prescriure. 

- Facilitar que els procediments de recaptació es tramiten en tota la seua extensió. 

Els imposts d'exacció obligatòria (IBI, IVTM i IAE) tenen ordenança fiscal, ja que 
l'Ajuntament ha fet ús de les facultats conferides pel TRLRHL per a fixar els elements 
necessaris per a determinar les respectives quotes tributàries. Els imposts de caràcter 
potestatiu (com són l'IIVTNU i l'ICIO), disposen d'acords d'imposició i d'ordenances 
fiscals reguladores. L'Ajuntament compta també amb una Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, en la qual es troben recollits els principis i les normes comunes 
a totes les exaccions que en constitueixen el règim fiscal. 

Hem seleccionat tres ordenances per tal de comprovar-ne l'adequació a allò que 
s'estableix en l'article 16 del TRLRHL. Com a resultat de la revisió, s'ha observat que 
durant 2004 no tingué lloc l'aprovació definitiva de l'ordenança que regula l'IBI, la qual 
es va produir en abril de 2006. Caldrà millorar el control en aquest aspecte. 

Del conjunt d'ingressos tributaris, n'hi ha quatre imposts i dues taxes que es liquiden per 
mitjà de padró. En la revisió efectuada, s'ha comprovat que l'aprovació dels padrons per 
part de l'Ajuntament s'ha portat a efecte per mitjà de decrets de l'Alcaldia, malgrat que 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció considera que això és 
competència de la Comissió de Govern, i no consta que la dita facultat haja sigut 
delegada. Quant a la publicació dels padrons, no consta la publicació en el BOP dels 
padrons corresponents a l'IBI. 

Hem comprovat que la comptabilitat dels padrons fiscals dels tributs més significatius 
de l'exercici, és adequada. D'altra banda, hem seleccionat per a la revisió una mostra de 
documents comptables corresponents a anul·lacions de drets i a liquidacions d'ingrés 
directe dels tributs més significatius, i no s'hi han detectat incidències importants; llevat 
que en tres dels documents analitzats no existeix documentació justificativa de l'ingrés, 
o aquesta és incompleta, i que en un document es reconeixen drets per import de 12.022 
euros que corresponen a 2003. 

8.1.3 Recaptació 

La gestió de recaptació és la funció administrativa que condueix a la realització dels 
crèdits tributaris i dels altres de dret públic. 
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L'Ajuntament s'encarrega, amb els propis mitjans, de la gestió de recaptació en període 
voluntari dels tributs d'ingrés directe. 

Per a la recaptació en període voluntari dels ingressos públics de caràcter periòdic 
l'exacció dels quals es realitza per mitjà de rebuts derivats de padró fiscal, l'Ajuntament 
signà el 5 d'octubre de 2000 un contracte de col·laboració amb una entitat financera, en 
el qual es considerava una duració de dos anys, prorrogables de mutu acord per dos 
més. 

El servei de col·laboració en la gestió de recaptació dels ingressos en període executiu, 
està adjudicat a una societat mercantil privada, segons un contracte signat el 5 de gener 
de 1998, que exclou del seu objecte qualsevol gestió que implique l'exercici d'autoritat, 
reservada a funcionaris de l'Ajuntament. En l'expedient del contracte consta que hom ha 
depositat la garantia definitiva de 69.101 euros per a respondre de les obligacions 
derivades del contracte, la qual no ha sigut actualitzada en funció del major volum de 
recaptació que es posa a disposició de cobrament. El contracte considera una duració de 
dos anys, prorrogables de mutu acord, sense que puga excedir de sis. 

Cal manifestar que els dos contractes anteriors han continuat vigents durant 2004, sense 
que en conste la pròrroga expressa que requereix l'article 67 del TRLCAP, i que en el 
contracte de recaptació executiva no s'ha respectat el termini màxim de quatre anys que 
es considera en l'article 198.1 de la dita norma. 

Quant a l'elaboració i rendició dels comptes de recaptació, és important assenyalar el 
següent: 

- L'entitat financera que col·labora en la gestió de recaptació en període voluntari, 
va presentar una memòria sobre la recaptació realitzada en 2004. 

- No consta que l'empresa contractada haja efectuat cap rendició formal del 
compte de recaptació en executiva de 2004. Quant a això, la Tresoreria de la 
corporació ha indicat que va rebre per correu electrònic un esborrany del compte 
de recaptació, que actualment estan revisant. En l'exercici de 2003 l'empresa 
contractada sí que va rendir un compte de recaptació en executiva, que va ser 
aprovat per la Junta de Govern el 22 de març de 2004. Hem comprovat la 
coincidència dels valors pendents de cobrament a 31 de desembre de 2003 en el 
compte retut de 2003, amb els saldos inicials de 2004 registrats en el compte de 
2004 abans indicat. 

- En l'informe relatiu a la liquidació del pressupost de 2004, la interventora de la 
corporació assenyala que aqueix exercici és el primer en què la Tresoreria 
municipal ha rendit a la Intervenció el compte de la gestió de recaptació. Encara 
que existeix una petició del dit compte feta en abril de 2005 per la Intervenció a 
la Tresoreria, no consta que se n'haja fet cap rendició formal. La Tresoreria de la 
corporació ha indicat a aquesta Sindicatura que el document que va lliurar a la 
Intervenció de l'Ajuntament és un esborrany del compte de la gestió de 
recaptació de l'exercici de 2004. 
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És important tenir en compte que la interventora assenyala en el seu informe l'existència 
de diferències significatives entre els comptes (o esborranys de comptes) presentats per 
la Tresoreria i l'empresa encarregada de la recaptació executiva, i la comptabilitat, a 
causa -entre altres coses- de: baixes reflectides pel recaptador executiu, però no 
comptabilitzades perquè no han sigut aprovades per l'òrgan competent; saldos pendents 
en comptabilitat sobre els quals no consta que el recaptador executiu haja realitzat 
gestions de cobrament (molts d'aquests saldos haurien prescrit), i saldos pendents de 
cobrament retuts pel recaptador executiu que no figuren en la comptabilitat i que caldria 
depurar. 

D'altra banda, no hi ha constatació que els càrrecs a la recaptadora executiva siguen 
aprovats per l'òrgan competent de l'Ajuntament. 

Resulta imprescindible, doncs, que els serveis de l'Ajuntament analitzen detalladament 
les dades comptables i les dels comptes de recaptació, investigant i examinant les 
diferències existents entre les unes i les altres, i que tramiten els expedients de 
regularització que pertoquen. En aqueix sentit, és primordial l'elaboració i rendició 
formal del compte de la gestió de recaptació, el qual ha de ser fiscalitzat i aprovat per 
l'òrgan competent de l'Ajuntament. Un altre instrument de control recomanable és el 
llibre auxiliar de compte corrent amb el recaptador, considerat en la regla 81 de la 
ICAL. 

Hem revisat el procediment de recaptació -tant en període voluntari, com en via de 
constrenyiment- d'una mostra de dotze rebuts de cobrament periòdic de l'exercici 
corrent; així com el corresponent a una mostra de cinc ingressos directes liquidats en 
l'exercici i no satisfets en període voluntari: l'única incidència observada és que no 
consta l'emissió de certificacions de deute pendent. 

En la revisió del premi de cobrança de l'empresa contractada per a la recaptació en 
executiva, s'ha constatat l'existència d'un informe de la Intervenció de l'Ajuntament en 
el qual es posa de manifest que, a causa d'una inadequat funcionament dels propis 
serveis de recaptació, s'han traslladat al recaptador executiu determinats valors que no 
havien sigut gestionats correctament en període voluntari i que mancaven dels elements 
necessaris per a ser gestionats en executiva. Aquestes situacions s'han d'evitar, tot 
implantant el sistema adequat de control intern esmentat abans. 

També s'ha observat que la facturació del premi de cobrança corresponent al període de 
setembre a desembre de 2004, per un import global de 20.795 euros, no s'ha imputat al 
pressupost del dit exercici, sinó que l'han inclosa en un reconeixement extrajudicial de 
crèdits aprovat pel Ple en maig de 2005. 

8.2 Transferències corrents i de capital 

El quadre següent mostra l'execució pressupostària dels capítols de transferències 
corrents i de capital, detallada per articles, amb els graus d'execució i realització 
assolits. 
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TRANSFERÈNCIES 

Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts

 
Recaptació

Pendent 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

CORRENTS:   

  De l'Estat 2.265.000 2.599.336 2.503.828 95.508 114,8% 96,3%

  De la Comunitat Autònoma 1.308.492 1.536.484 782.694 753.790 117,4% 50,9%

  De famílies i institucions 17.000 19.682 19.682 0 115,8% 100,0%

  De la Comunitat Europea 0 20.400 0 20.400 - 0,0%

Total capítol 4 3.590.492 4.175.902 3.306.204 869.698 116,3% 79,2%

DE CAPITAL:   

  De la Comunitat Autònoma 16.378 0 0 0 0,0% -

  De diputacions 219.025 183.002 21.331 161.671 83,6% 11,7%

Total capítol 7 235.403 183.002 21.331 161.671 77,7% 11,7%

Total 3.825.895 4.358.904 3.327.535 1.031.369 113,9% 76,3%

Quadre 14 
 

Les previsions definitives de transferències corrents i de capital han ascendit a 
3.825.895 euros, cosa que representa el 22,3% del pressupost d'ingressos; mentre que 
els drets reconeguts nets han sigut de 4.358.904 euros, amb una participació sobre el 
total del 39,2%. La recaptació ha ascendit a 3.327.535 euros, el 36,1% de la recaptació 
total. 

Les transferències corrents de l'Estat constitueixen el 62,2% dels drets reconeguts en 
aquest capítol; els ingressos procedents de la participació en els tributs de l'Estat són 
una de les principals fonts de finançament de l'Ajuntament, amb uns drets reconeguts i 
recaptats que han ascendit a 2.419.526 euros i que comprenen 341.573 euros de la 
liquidació definitiva de 2003 i 2.077.953 euros de lliuraments a compte de 2004. La 
liquidació definitiva de l'exercici de 2004 ha ascendit a 30.723 euros i ha sigut cobrada 
en agost de 2005. 

En el quadre següent figura la mostra d'expedients revisats, que representa el 28,1% dels 
drets reconeguts per transferències corrents i el 100% de transferències de capital. 
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Tipus Cedent Descripció Import 

Corrent Generalitat  Compensació IAE 150.700 

Corrent C. Cultura, Educ. i Esp. Escolarització curs 2003-2004 29.395 

Corrent C. Cultura, Educ. i Esp. Manteniment centres 1r. cicle educ. infantil 24.617 

Corrent C. Cultura, Educ. i Esp. Conciliació vida familiar i laboral 27.720 

Corrent C. Cultura, Educ. i Esp. Escolarització curs 2004-2005 29.700 

Corrent SERVOF Escola-Taller "Les Coves" 909.061 

Capital Diputació de València Pla Provincial d'Obres i Serveis 2004 77.025 

Capital Diputació de València POL-03 Obres "La Masia" 84.646 

Capital Diputació de València POL-03 Proveïment d'aigua 21.331 

Quadre 15 
 

En l'examen de la mostra anterior s'han observat les incidències següents. 

- Transferència concedida per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per a 
l'escolarització en primer cicle en els centres d'Educació Infantil. S'hi han 
reconegut drets per 17.820 euros de forma incorrecta, ja que corresponen             
-d'acord amb la concessió- a l'exercici de 2005. Els esmentats drets han sigut 
cobrats en març de 2005. 

- Subvenció concedida pel SERVOF per a l'Escola-Taller "Les Coves". S'hi han 
reconegut drets per 478.176 euros de forma incorrecta, ja que corresponen -
d'acord amb la concessió- a l'exercici de 2005; els han cobrats en aqueix exercici 
i en el de 2006. 

- Transferència corresponent al Pla Provincial d'Obres i Serveis de l'any 2004. Els 
drets no estan adequadament reconeguts en 2004, ja que l'Ajuntament no en 
tenia constància de la correlativa obligació per part de l'entitat cedent, ni 
s'havien complit les condicions per a la seua recepció. En setembre de 2005 
s'han cobrat 54.787 euros d'aquesta subvenció. 

- En la mateixa situació es troba l'expedient relatiu a les obres de "La Masia", 
englobades dins del Pla Operatiu Local 2003: la transferència s'ha cobrat, en 
part, en desembre de 2005. 

Ateses les incidències comentades i l'anàlisi realitzada sobre el control intern, s'ha 
d'assenyalar que no sempre existeix una adequada comunicació i coordinació entre els 
distints serveis de la corporació, que permeta que les dades i els documents de suport de 
les transferències siguen gestionats amb l'oportunitat i informació necessàries, a 
l'objecte que tractar-los correctament. En aquest sentit, seria convenient d'implantar un 
manual de procediments que reculla els passos que cal seguir en la sol·licitud, 
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tramitació, control i imputació comptable de les transferències o subvencions, cosa que 
redundaria en un millor control intern de l'organització i ajudaria a detectar possibles 
errors comptables i de gestió. 

8.3 D'altres ingressos 

Els capítols d'ingressos patrimonials i d'alienació d'inversions reals mostren drets 
reconeguts per 70.204 euros i 1.000 euros, respectivament, i tenen escassa rellevància 
en el pressupost d'ingressos de 2004. 

És important assenyalar, no obstant això, el risc que no tots els drets de caràcter 
urbanístic per a cobrar figuren adequadament en la comptabilitat de l'Ajuntament, a 
causa que el departament d'Intervenció -per falta de mitjans- no fiscalitza amb l'abast 
necessari la documentació que genera la dita activitat, cosa que pot tenir repercussions 
econòmiques significatives en la Hisenda municipal. Aquest aspecte s'ha de corregir 
adoptant mesures com ara l'aprovació d'un manual de gestió i la dotació al departament 
d'Intervenció dels mitjans apropiats. 
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9. ANÀLISI DE L'ENDEUTAMENT 

9.1 Informació general 

a) Préstecs a llarg termini 

Segons la primera part de l'"Estat del deute" elaborat per l'Ajuntament, a 1 de gener de 
2004 hi havia tres préstecs, per import de 6.737.444 euros, dels quals s'havien practicat 
amortitzacions per 337.676 euros, i durant l'exercici de 2004 no es va formalitzar cap 
préstec; en la segona part de l'"Estat del deute" s'indica que els interessos de l'exercici 
han ascendit a 132.044 euros. El quadre següent, elaborat a partir de l'"Estat del deute" i 
de la informació i documentació addicionals facilitades, mostra les dades més 
importants dels préstecs a llarg termini vigents en 2004. 

 
 2004  

Entitat 
Any 

concessió 
Any 

vencim.
Tipus     
interés 

Nominal 
concedit Amortit. Interessos Anualitat 

Capital 
pendent 
31/12/04 

Bancaixa 1994 2006 Mibor + 0,85 593.199 53.927 4.821 58.748 107.854

Banco Crédito Local 2001  2011 Euribor + 0,09 4.124.308 0 51.342 51.342 4.124.308

Caja Madrid 2003 2011 Euribor + 0,06 2.451.354 283.749 51.005 334.754 2.167.605

Total préstecs a llarg termini 7.168.861 337.676 107.168 444.844 6.399.767

Quadre 16 
 

La revisió duta a terme sobre les amortitzacions i els interessos de l'exercici de 2004, 
s'ha comentat en l'apartat 7.5 d'aquest Informe. 

En l'"Estat del deute" s'indica que l'import amortitzat és major que la quantitat imputada 
al pressupost, ja que, a causa de la falta de crèdit, es va comptabilitzar en comptes no 
pressupostaris una quota pagada de 71.489 euros, cosa que es va regularitzar en 2005. 
També hi figura la indicació que els imports consignats en l'"Estat del deute" al 
començament de l'exercici no casen amb els saldos comptables, ja que s'hi han pres les 
xifres comunicades pels bancs a fi de reflectir-ne la imatge fidel. 

b) Operacions de tresoreria 

En 2004 va véncer una operació de tresoreria concertada en 2003 per import de 901.518 
euros i se'n va formalitzar una altra per import d'1.734.000 euros que està totalment 
disposada i correctament comptabilitzada en els comptes de creditors 
extrapressupostaris. Els interessos d'ambdues operacions estan comptabilitzats en el 
capítol 3 del pressupost de despeses. 
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c) Compliment del requisit de dèficit no financer 

Pel que fa al pressupost inicial, s'hi dóna compliment al requisit d'equilibri o superàvit 
financer previst en la Llei General d'Estabilitat Pressupostària; tal i com es mostra en el 
quadre següent. 

 
Previsions inicials capítols 1 a 7 d'ingressos 9.117.748 

Crèdits inicials capítols 1 a 7 de despeses 8.713.748 

Superàvit financer 404.000 

Quadre 17 
 

Tanmateix, la liquidació del pressupost dóna un dèficit financer; tal com es mostra en el 
quadre següent. 

 
Drets reconeguts capítols 1 a 7 d'ingressos 11.109.410 

Obligacions reconegudes capítols 1 a 7 de despeses 11.321.583 

Dèficit financer (212.173) 

Quadre 18 
 

L'Ajuntament no ha complit el requisit d'equilibri o superàvit financer previst en la Llei 
General d'Estabilitat Pressupostària, ja que -de les dades del quadre- es desprén un 
dèficit financer de l'exercici de 2004 per import de 212.173 euros, calculat sense 
prendre en consideració els ajusts comentats en els distints apartats del present Informe. 
En conseqüència, i conformement al que es preveu en l'article 22 de la citada Llei, 
l'Entitat tenia l'obligació d'elaborar en el termini dels tres mesos següents a la liquidació 
del pressupost un pla economicofinancer a mitjà termini; la qual cosa no consta que 
s'haja fet. 

9.2 Estalvi net i capital viu 

L'article 53 del TRLRHL defineix els conceptes d'"estalvi net" de les entitats locals i de 
"capital viu" de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, i estableix que no 
es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini sense l'autorització prèvia 
del Ministeri d'Economia i Hisenda quan el primer siga negatiu i el segon supere el 
110% dels ingressos corrents liquidats l'any anterior. 

L'estalvi net i l'índex de capital viu calculats per l'Ajuntament -i, per tant, sense prendre 
en consideració els ajusts comentats en els distints apartats de l'Informe-, són els 
següents: 
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Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d'ingressos)                             [1] 10.925.407 

Obligacions reconegudes (capítols 1, 2 i 4 de despeses)           [2] 8.256.545 

Anualitat teòrica d'amortització dels préstecs a llarg termini    [3] 864.551 

Estalvi net                                                        [4] = [1] – [2] – [3] 1.804.311 
  

Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d'ingressos)                             [1] 10.925.407 

Capital viu de les operacions de crèdit a curt termini vigents   [2] 1.734.000 

Capital viu de les operacions de crèdit a llarg termini vigents  [3] 6.399.768 

Capital viu de les operacions de crèdit vigents            [4]=[2]+[3] 8.133.768 

Índex de volum de capital viu                                    [4] x 100/[1] 74,45% 

Quadre 19 
 

En la revisió del càlcul efectuat per l'Ajuntament de l'anualitat teòrica d'amortització 
dels préstecs a llarg termini, s'ha detectat una diferència de 177.981 euros, que 
correspon a l'amortització teòrica d'un préstec que l'Ajuntament ha considerat amb un 
termini de deu anys, quan l'havia d'haver considerat únicament a set anys, ja que el 
préstec té una carència de tres anys i es troba en el primer any d'amortització. L'efecte 
d'aquesta diferència és la disminució en el dit import de l'estalvi net calculat per la 
corporació (de tota manera aquest es manté positiu). 

9.3 Càrrega financera i índex d'endeutament 

S'entén per càrrega financera la suma de les quantitats destinades en cada exercici a 
pagar les anualitats d'amortització, els interessos i les comissions corresponents a les 
operacions de crèdit formalitzades o avalades, amb l'excepció de les operacions de 
tresoreria. El coeficient d'endeutament és la relació entre la càrrega financera de 
l'exercici i els drets liquidats per operacions corrents en la liquidació del pressupost. A 
continuació es mostra el càlcul d'ambdues magnituds realitzat per l'Ajuntament. 
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Despeses financeres (obligacions reconegudes en cap. 3 de despeses)                             (1) 

Quotes amortització préstecs (obligacions reconegudes en cap. 9 de despeses)               (2) 

Càrrega financera global                                                                                      (3)=(1)+(2) 

Càrrega per despeses financeres alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en cap. 3 i incloses en (1))                                                                           (4) 

Càrrega per despeses d'amortització alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en cap. 9 i incloses en (2))                                                                           (5) 

Avals concedits                                                                                                                  (6) 

CÀRREGA FINANCERA a mitjà i llarg termini de 2004                      (7)=(3)-(4)-(5)+(6) 

132.044 

266.187 

398.231 

24.556 
 

- 

- 

373.675 

Recursos liquidats per operacions corrents (drets recon. en caps. 1 a 5 d'ingressos)        (8) 10.925.407 

ÍNDEX D'ENDEUTAMENT de 2004                                          (7)x100/(8) 3,4% 

Quadre 20 
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10. PRESSUPOSTS TANCATS 

10.1 Obligacions pendents de pagament 

El detall per anys d'origen i l'evolució durant 2004 es mostren a continuació. 

 
Exercici 
origen 

Pendent 
01-01-04 

 
Rectificacions 

Pagaments  
2004 

Pendent 
31-12-04 

2001 35.480 - - 35.480 

2003 950.167 (8.339) 929.262 12.566 

Total 985.647 (8.339) 929.262 48.046 

Quadre 21 
 

A l'inici de 2004 la major part de les obligacions pendents de pagament procedents 
d'exercicis anteriors corresponia a l'exercici de 2003. Després de les rectificacions de 
saldos i pagaments realitzats durant 2004, han quedat pendents de pagament obligacions 
per import de 48.046 euros. 

Les obligacions pendents de 2001 corresponen a subvencions que no foren pagades per 
diverses causes (analitzades en informes de la Intervenció), i han sigut regularitzades 
per acord del Ple de desembre de 2006. 

10.2 Drets pendents de cobrament 

El moviment dels dits drets durant l'exercici de 2004, classificats d'acord amb l'exercici 
en que foren originats, es mostra en el quadre següent: 

 
 

Exercici 
Pent. cobr. 
31-12-03 

Rectif. 
saldo inicial Anul·lacions 

Drets 
recaptats Baixes 

Pent. cobr. 
31-12-04 

1999 i ants. 274.428 4.039 59.077 23.845 14.276 181.269

2000 74.444 0 38.825 3.470 42 32.108

2001 1.293.572 7.889 167.919 713.240 1.757 418.545

2002 377.412 4.452 143.784 31.468 1.803 204.809

2003 5.499.967 23.065 250.509 1.944.477 20.772 3.307.275

Total 7.519.825 39.445 660.115 2.716.500 38.649 4.144.006

Quadre 22 
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En l'apartat 8.1 hem assenyalat que la xifra comptable de drets pendents de cobrament 
d'exercicis tancats no coincideix amb la que figura en els comptes de recaptació i que 
cal investigar i regularitzar les diferències, tant en imports com en conceptes tributaris. 

El pendent de cobrament a l'inici de 2004 ascendia a 7.519.825 euros i la major part en 
corresponia a drets dels exercicis de 2003 i 2001. 

Les anul·lacions comprenen incorrectament 106.204 euros de drets que, al passar a 
executiva, han sigut anul·lats en exercicis tancats i, al seu torn, reconeguts en l'exercici 
corrent. Hom no ha elaborat la relació autoritzada per la Intervenció de rectificacions i 
anul·lacions (tant de drets com d'obligacions), prevista en la regla 415 de la ICAL, i que 
és un dels justificants dels estats i comptes anuals. 

A 31 de desembre de 2004 els drets pendents de cobrament procedents d'exercicis 
tancats pujaven a 4.144.006 euros, xifra significativa que representa el 24% del 
pressupost definitiu de 2004. 

L'Ajuntament calcula els drets de dubtós cobrament -que estableix l'article 191 del 
TRLRHL-, conformement als criteris que fixa en les bases d'execució del pressupost, 
els quals figuren en l'estat de romanent de tresoreria per import de 805.187 euros. Quant 
als criteris establits en la dita base, en l'apartat 8.1 s'indica que caldria considerar les 
possibilitats reals de cobrament, i no solament l'antiguitat pressupostària dels saldos. 

La classificació dels drets per capítols i anys d'origen, és la següent: 

 
 

Capítols 
1999 i 

anteriors 2000 2001 2002 2003 Total 

Imposts directes 143.518 25.756 393.789 186.971 261.592 1.011.626

Imposts indirectes 5.198 0 0 0 0 5.198

Taxes i d'altres ingressos 30.670 3.435 14.081 17.838 2.990.294 3.056.317

Transferències corrents 0 0 0 0 17.120 17.120

Ingressos patrimonials 0 0 10.675 0 0 10.675

Transferències de capital 0 0 0 0 37.904 37.904

Actius financers 1.884 2.917 0 0 365 5.166

Total 181.270 32.108 418.545 204.809 3.307.275 4.144.006

Quadre 23 
 

Les taxes pendents de cobrament comprenen 2.955.063 euros que corresponen a quotes 
de la "Urbanització Montesano" reconegudes incorrectament en 2003, ja que es basa en 
un acord plenari d'aprovació de les quotes provisionals d'urbanització que encara no és 
ferm en via administrativa i en el qual es fa constar que la primera liquidació 
provisional es faria en signar l'acta de replantejament de les obres; però aquesta acta no 
es signa en desembre de 2003 i hom declara la suspensió de les obres. En l'exercici de 
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2005, en el qual s'han anul·lat els drets abans esmentats, ha tingut lloc l'aprovació del 
text refós del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució "Montesano" i s'han 
reconegut els drets corresponents a la liquidació de quotes aprovada. 

En el capítol d'actius financers, els drets pendents de cobrament comprenen 4.801 euros 
en concepte d'avançaments reintegrables de nòmines dels exercicis de 1999 i 2000, que 
han sigut regularitzats per acord plenari de 4 de desembre de 2006. 
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11. ESTAT DE TRESORERIA I OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

11.1 Estat de tresoreria 

Aquest document mostra un saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2004 per import de 
3.391.707 euros, que coincideix amb el registrat en el subgrup 57 del balanç a la dita 
data, i figuren divuit comptes bancaris amb saldo al tancament de l'exercici. L'estat de 
tresoreria elaborat per l'Ajuntament mostra els següents saldos i moviments: 

 
Existències inicials 2.570.829 

Cobraments:  

Operacions pressupostàries 11.997.792 

Operacions no pressupostàries 15.506.016 

Pagaments:  

Operacions presupostàries 11.893.172 

Operacions no pressupostàries 14.789.758 

Existències finals 3.391.707 

Quadre 24 
 

La Tresoreria de la corporació està constituïda exclusivament per fons en comptes 
bancaris, ja que no funciona cap caixa per a operacions en efectiu. 

La debilitat més important del control intern durant l'exercici objecte de fiscalització, és 
que el personal del departament de Tresoreria realitzava també funcions de 
comptabilitat, cosa que denota no solament la falta d'una segregació de funcions 
adequada, sinó també que, la comptabilitat, l'ha duta personal que possiblement no 
estava qualificat per a aqueixa funció. Així, per exemple, la Tresoreria s'encarregava de 
comptabilitzar els pagaments; però no ho feia en el període en què aquests eren 
ordenats, sinó quan es cobraven els xecs. Això generava una sobrevaloració al 
tancament de l'exercici dels comptes de tresoreria i dels de creditors o obligacions 
pendents de pagament. 

D'acord amb la informació subministrada per les entitats bancàries, s'ha constatat que la 
comptabilitat de l'Ajuntament no inclou saldos de quatre comptes que presentaven un 
import de 29.112 euros a 31 de desembre de 2004. 

El personal de tresoreria únicament realitza actes d'arqueig i conciliacions bancàries al 
final de l'exercici; però no ho fa periòdicament al llarg d'aquest. 

L'expedició de les ordres de pagament no s'até a cap pla de disposició de fons 
prèviament establit (malgrat el que s'estableix en l'article 187 del TRLRHL), ni 
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s'elaboren els plans trimestrals de tresoreria considerats en les pròpies bases d'execució 
del pressupost per a 2004. 

11.2 Operacions no pressupostàries 

L'estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de tresoreria elaborat 
per l'Ajuntament, recull els següents saldos de les agrupacions de deutors, creditors i 
partides pendents d'aplicació. 

 

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 
Saldos 

31-12-04 

Hisenda pública, IVA suportat 184.115 

Formalització ingressos no pressupostaris 74.892 

Deutors per IVA (2.504) 

DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS  256.503

Hisenda pública, creditora per IRPF 92.297 

Seguretat Social, creditora 28.890 

Hisenda pública, IVA repercutit 171.494 

Depòsits rebuts d'ens públics 110.486 

Fiances 131.521 

Cànon de sanejament 122.641 

Operacions de tresoreria 1.734.000 

D'altres 98.493 

CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS  2.489.822
  

INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ  3.133
  

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ  127.979

Quadre 25 
 

Deutors no pressupostaris 

El compte "Hisenda pública, IVA suportat" registra els pagaments realitzats durant 
l'exercici, però sense les dates per les liquidacions trimestrals. Al seu torn, en creditors 
figura el compte "Hisenda pública, IVA repercutit", que registra l'import de l'IVA 
repercutit en l'exercici sense els càrrecs per les liquidacions trimestrals. No s'hi usa cap 
compte que reflectisca la posició deutora o creditora enfront de la Hisenda pública, en 
relació amb aquest impost, i hem comprovat que la liquidació presentada per 
l'Ajuntament en l'últim trimestre de l'exercici de 2004 dóna un saldo creditor que ha 
sigut ingressat en gener de 2005. 
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El saldo creditor del compte "Deutors per IVA" ha sigut regularitzat en 2005. 

Creditors no pressupostaris 

El compte "Hisenda pública, creditora per IRPF" mostra les retencions efectuades al 
personal de l'entitat i a professionals. El seu saldo difereix de l'última declaració de 
2004 en la quantitat de 29.594 euros; l'Ajuntament indica que gran part de la dita 
diferència s'arrossega d'exercicis anteriors. Caldrà, doncs, analitzar-la i regularitzar-la. 

El saldo del compte "Seguretat Social, creditora" està infravalorat, a causa del que hem 
comentat en l'apartat 7.1. 

El compte "Dipòsits rebuts d'ens públics" no ha tingut cap moviment durant l'exercici de 
2004, i se n'arrossega el saldo des d'exercicis anteriors (ha sigut regularitzat per acord 
plenari de 4 de desembre de 2006). 

El compte "Cànon de sanejament" mostra l'import pendent de pagament a l'entitat 
pública Sanejament d'Aigües Residuals, per 122.641 euros; quan segons la liquidació 
del quart trimestre de l'exercici- el dit import ascendia a 91.281 euros, liquidació pagada 
en març de 2005. Per tant, existeix una diferència de 31.360 euros com a pendent de 
pagament que caldria investigar. 

Ingressos i pagaments pendents d'aplicació 

Els ingressos pendents d'aplicació s'eleven a 3.133 euros i els pagaments, a 127.979 
euros; però en l'estat de romanent de tresoreria figura de forma incorrecta el saldo 
compensat de 124.846 euros com a "Cobraments pendents d'aplicació". D'altra banda           
-tal com hem indicat en l'apartat 7.5-, el compte "Pagaments pendents d'aplicació" 
comprén la quota d'amortització d'un préstec bancari per 71.489 euros, import que calia 
haver consignat en l'estat de romanent de tresoreria. En l'informe d'Intervenció sobre la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2004, s'indica que aquestes deficiències seran 
corregides. 
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12. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

12.1 Balanç de situació 

El balanç de situació a 31 de desembre de 2004 elaborat per la corporació, resumit per 
epígrafs, es mostra en el quadre següent, al qual aquesta Sindicatura incorpora les xifres 
de 2003, a l'efecte de comparar-les. 

 
ACTIU 2004 2003 

Immobilitzat 26.538.618 23.627.679 

 Material 14.661.614 12.212.122 

Infraestructures i béns d'ús general 11.877.004 11.415.557 

Deutors 6.308.942 7.712.259 

Comptes financers 3.523.512 2.583.348 

Ajusts per periodificació 2.988 0 

Total actiu 36.374.060 33.923.286 
 

PASSIU 2004 2003 

Patrimoni i reserves 22.871.227 19.840.888 

Patrimoni 9.043.031 9.043.031 

 Resultats pendents d'aplicació 13.828.196 10.797.857 

 Subvencions de capital 1.821.731 1.744.706 

 Deutes a llarg termini 2.345.259 2.611.446 

 Deutes a curt termini 7.353.704 6.682.941 

 Partides pendents d'aplicació 0 12.966 

 Resultats de l'exercici 1.982.139 3.030.339 

Total passiu 36.374.060 33.923.286 

Quadre 26 
 

Tenint en compte que els epígrafs "Immobilitzat material" i "Inversions en 
infraestructura i béns destinats a l'ús general" constitueixen el 73% del total actiu i que 
no hem pogut obtenir cap inventari de béns actualitzat, l'abast del nostre treball en la 
comprovació del balanç de situació s'ha vist limitat de forma significativa. 

La corporació compta amb expedients de rectificació d'inventari a 31 de desembre de 
2003 -efectuat en 2004- i a 31 de desembre de 2004 -efectuat en 2006-; però les dades 
de la major part dels seus components no coincideix amb les xifres comptables. D'altra 
banda, no consta que hagen enviat cap còpia de l'inventari i de les seues rectificacions a 
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l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma (malgrat el que es preveu en 
l'article 32 del Reglament de Béns). En aquest sentit, és necessari confeccionar un 
inventari que permeta controlar i gestionar adequadament els elements que integren el 
patrimoni de la corporació. 

Quant a l'immobilitzat, es pot ressenyar, encara, que no es comptabilitzen les 
amortitzacions. En l'immobilitzat immaterial no figuren registrats els drets d'ús privatiu 
de terrenys a favor de l'Ajuntament. 

El saldo de deutors no està corregit amb la provisió per als cobraments dubtosos. 

Els saldos dels comptes "Deutors per IVA" i "Pagaments pendents d'aplicació", de 
l'actiu, i "Ingressos pendents d'aplicació", del passiu, han de ser regularitzats 
conformement al que hem indicat en l'apartat d'operacions no pressupostàries de 
tresoreria. 

Els moviments de l'epígraf de subvencions de capital no coincideixen amb les dades 
pressupostàries; cal, doncs, ajustar-los. 

En els deutes a llarg termini per préstecs bancaris, s'han de practicar les regularitzacions 
necessàries per a ajustar el saldo comptable als capitals pendents d'amortització. (La 
Intervenció ens ha comunicat que les dites regularitzacions s'han practicat en 2006.) Els 
interessos no són objecte de periodificació en la comptabilitat patrimonial. 

12.2 Compte de resultats 

Té per objecte presentar els resultats de l'exercici des d'un punt de vista 
economicopatrimonial, tot reflectint-ne les fonts de procedència. Els principals 
components del compte de resultats han sigut analitzats en els epígrafs corresponents a 
la liquidació del pressupost. 

En 2004 està format pels comptes següents. 

a) Resultats corrents de l'exercici 

És un compte destinat a registrar els fluxos reals de despeses i ingressos que es 
produïsquen durant l'exercici a conseqüència de l'activitat normal de l'entitat. Aquest 
compte dóna un saldo positiu de 2.629.478 euros en 2004 i el mostrem a continuació. 
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Deure Import Haver Import 

Despeses de personal 5.069.590 Vendes 1.265.687 

Despeses financeres 132.044 Renda de la propietat i de l'empresa 358.618 

Tributs 2.402 Tributs lligats a la producció 4.048.785 

Treballs, subministr. i serveis exteriors 3.017.566 Imposts corrents sobre renda 521.527 

Transferències corrents 185.054 Transferències corrents 4.281.880 

  Imposts sobre el capital 381.127 

Resultats corrents de l'exercici 2.629.478 D'altres ingressos 178.510 

Total 11.036.134 Total 11.036.134 

Quadre 27 
 

b) Resultats extraordinaris 

Compte destinat a registrar els fluxos rels de despeses i ingressos que es produïsquen 
durant l'exercici a conseqüència d'activitats atípiques de l'entitat. Aquest compte dóna 
un saldo positiu de 3.641 euros en 2004 i el mostrem a continuació. 

 
Deure Import Haver Import 

Pèrdues per incompliment
d'obligacions fiançades 239 

Beneficis per incompliment 
d'obligacions fiançades 3.880 

Resultats extraordinaris de l'exercici 3.641   

Total 3.880 Total 3.880 

Quadre 28 
 

c) Modificació de drets i d'obligacions de pressuposts tancats 

Aquest compte registra les modificacions, positives o negatives, que es produïsquen en 
els saldos de deutors per drets reconeguts i de creditors per obligacions reconegudes 
corresponents a pressuposts tancats. El compte elaborat per la corporació és el següent: 

 
Deure Import Haver Import 

Drets anul·lats 

Rectificació saldo pagaments  

698.764 

(8.339) Rectificació saldo drets  39.445 

  Modific. drets i obligs. pressups. tancats 650.980 

Total 690.425 Total 690.425 

Quadre 29 
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d) Resultats de l'exercici 

Reflecteix el resultat total de l'exercici, com a producte de la integració dels resultats 
parcials obtinguts en els comptes anteriors, dels quals es resum; es mostra tot seguit. 

 
 Deure Import Haver Import 

84 Modificació drets i obligacions 650.980 80 Resultats corrents de l'exercici 2.629.478

89 Resultats de l'exercici 1.982.139 82 Resultats extraordinaris 3.641

 Total 2.633.119  Total 2.633.119

Quadre 30 
 

El resultat de l'exercici de 2004 és positiu en la quantitat d'1.982.139 euros i figura per 
aqueix import en el passiu del balanç. 
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13. CONTRACTACIÓ 

13.1 Règim legal aplicable 

La normativa aplicable als contractes administratius que efectue l'Ajuntament de Bétera 
és el TRLCAP i el seu Reglament. En les bases d'execució del pressupost per a 2004 
figura la tramitació de la contractació administrativa. 

13.2 Control intern 

De la revisió de procediments i de l'anàlisi d'una mostra de contractes formalitzats per 
l'Ajuntament, es poden destacar, com a deficiències generals, la falta de seguiment de 
l'evolució dels expedients i la poca fluïdesa de la informació entre els distints 
departaments; aspectes que caldria regular en les bases d'execució o en un manual de 
procediments. 

13.3 Informació general sobre expedients de contractació 

D'acord amb la informació rebuda de l'Ajuntament, hem elaborat el quadre següent, que 
mostra el nombre i l'import dels contractes adjudicats en l'exercici, detallats per tipus de 
modalitat i d'adjudicació. 

 
 

Tipus de contracte 
Modalitat 

d'adjudicació Import d'adjudicació 
Nombre 

d'expedients 

 

Obres 

Subhasta 

Concurs 

Procediment negociat 

219.151 

154.050 

63.496 

50,2% 

35,3% 

14,5% 

2 

1 

2 

40,0% 

20,0% 

40,0% 

Subtotal 436.697 100,0% 5 100,0% 

Subministraments Procediment negociat 141.876 100,0% 6 100,0% 

Subtotal 141.876 100,0% 6 100,0% 

Assistència i serveis 

Concurs 

Procediment negociat 

63.688 

165.997 

27,7% 

72,3% 

1 

5 

16,7% 

83,3% 

Subtotal 229.685 100,0% 6 100,0% 

Total 808.258 100,0% 17 100,0% 

Quadre 31 
 

A més dels contractes reflectits en el quadre anterior, l'Ajuntament ens ha informat que 
durant 2004 s'han realitzat quaranta-nou contractes menors per import de 235.877 euros. 
Tanmateix, a partir de la revisió d'obligacions reconegudes per creditor durant l'exercici 
de 2004, s'ha observat que en algunes operacions s'ha superat l'import que permet 
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considerar-les com a contractes menors; raó per la qual en els dits casos no s'han 
complit els procediments de contractació aplicables. 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis i l'adequació de la formalització del corresponent expedient administratiu, hem 
seleccionat una mostra de quatre contractes adjudicats en l'exercici de 2004, que són els 
següents. 

 
 

Objecte del contracte Tipus 
Import 

d'adjudicació 

Projecte emergència ampliació col·lectors Cl. 'Noria' (Fase II) Concurs públic 154.050 

Ampliació de col·lectors Cl. 'Noria' (Fase I) Subhasta 125.100 

Arrendament financer camió  Proced. negociat 46.400 

Col·laboració inspecció IAE, ICIO i Taxa Urbanística Proced. negociat 36.000 

Quadre 32 
 

També hem revisat un contracte adjudicat en exercicis anteriors que continuava 
executant-se durant 2004, relatiu a la construcció d'un col·legi públic. 

13.4 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients de contractació 

Com a resultat de la revisió efectuada, no s'han posat de manifest fets o circumstàncies 
relacionats amb la contractació realitzada en 2004 que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són d'aplicació, ni s'hi 
han observat incompliments rellevants de la normativa aplicable; però sí que s'hi han 
observat certes incidències que comentem a continuació. 

Projecte emergència ampliació col·lectors Cl. "Noria". Fase II 

- No consta l'acta de replantejament previ prevista en l'article 129 del TRLCAP. 

- S'han superat els dos mesos des de l'adjudicació fins a l'inici de l'execució, cosa 
que incompleix l'article 71 del TRLCAP. 

- En l'expedient no consta l'acta de recepció definitiva de l'obra ni l'informe del 
director facultatiu, una vegada complit el termini de garantia; malgrat el que es 
preveu en l'article 147 del TRLCAP. Tampoc no hi consta la devolució de la 
fiança definitiva. 

Ampliació de col·lectors Cl. "Noria". Fase I 

- No consta l'acta de replantejament previ prevista en l'article 129 del TRLCAP. 

- No consta la publicació en el BOP de l'adjudicació, prevista en l'article 93 del 
TRLCAP. 
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- En l'expedient no figura l'acta de comprovació del replantejament prevista en 
l'article 142 del TRLCAP. 

- No consta l'acta de recepció definitiva de l'obra ni l'informe del director 
facultatiu, una vegada complit el termini de garantia previst en l'article 147 del 
TRLCAP. Tampoc no hi consta la devolució de la fiança definitiva a 
l'adjudicatari. 

- S'ha incomplit el termini de pagament de les factures. 

Arrendament financer camió 

- Des d'un punt de vista tècnic, no està suficientment justificada la sol·licitud d'un 
model concret de camió; per aquesta raó, atés l'import de licitació i el 
d'adjudicació, no s'hauria d'haver tramitat l'expedient per mitjà del procediment 
negociat sense publicitat. 

- No consta en l'expedient que s'hagen demanat ofertes a més empreses. 

- No consta el plec de clàusules administratives particulars. 

Construcció d'un col·legi públic 

- En l'expedient no hi ha constatació de la certificació final de l'obra ni de l'acta de 
recepció; encara que existeix una acta d'ocupació de juliol de 2004, mentre 
esperen que abans del dia 1 de setembre s'esmenen les deficiències trobades. 

- S'han pagat quatre certificacions d'obra amb retard, per les quals l'adjudicatari ha 
reclamat 8.688 euros en concepte d'interessos de demora, que no han sigut 
comptabilitzats. 

D'altres contractes 

En l'anàlisi de les dades reflectides en la relació de contractes menors facilitada per 
l'Ajuntament, s'han observat coincidències en l'objecte de les operacions realitzades 
durant l'exercici amb alguns creditors, la facturació de les quals supera l'import màxim 
establit en el TRLCAP per als contractes menors. 

En la revisió de mostres de despeses dels capítols 2 i 6, se n'han observat algunes que, 
per raó del seu import, calia haver tramitat per mitjà d'expedients de contractació, i unes 
altres en què no consta que s'hi hagen complit degudament els principis de publicitat i 
concurrència. 
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14. RECOMANACIONS 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, al llarg de l'Informe s'han assenyalat les 
situacions que han de ser objecte d'atenció i millora per part dels responsables de 
l'Ajuntament. És especialment important adoptar les mesures necessàries per a esmenar 
els advertiments detallats en els apartats 2.1 i 2.2. 

A continuació s'indiquen les recomanacions sobre la resta d'incidències importants 
observades, la implantació de les quals redundarà en una millora de la gestió econòmica 
de la corporació. 

a) En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, és 
important adoptar mesures que potencien el control intern, a fi de millorar la 
fiabilitat de la comptabilitat, la protecció dels béns i el compliment de la 
normativa aplicable. Cal prestar especial atenció a l'establiment d'un sistema 
adequat de segregació de funcions, així com assignar als serveis econòmics de la 
corporació (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, principalment) una dotació de 
personal amb la formació apropiada per a portar a efecte les funcions que els 
encomanen. 

b) L'elaboració d'un manual general de gestió que regule els aspectes més 
importants relacionats amb els procediments que cal seguir, els serveis i el 
personal responsable i els documents que s'han d'utilitzar, entre altres. 

c) Els expedients de modificació de crèdits s'han de tramitar d'acord amb els 
requisits exigits per la legislació aplicable i per les pròpies bases d'execució del 
pressupost. 

d) L'enviament d'una còpia de la liquidació del pressupost a l'Administració de 
l'Estat i de la Comunitat Autònoma, s'ha de fer en el termini previst. 

e) El càlcul i seguiment de les desviacions de finançament, poden ser més fàcils si 
es porten els llibres auxiliars corresponents, els quals amplien la informació que 
aporten els registres comptables. 

f) L'annex de personal que s'aprova juntament amb el pressupost, és un document 
que ha de contenir la relació valorada dels llocs de treball existents i servir de 
base per a quantificar adequadament les previsions pressupostàries. 

g) Els expedients de personal, cal completar-los amb tota la documentació 
important. 

h) El pagament del complement de productivitat hauria d'estar precedit de la 
consecució dels objectius marcats prèviament per la corporació cada any. 

i) Seria convenient millorar la regulació de les indemnitzacions periòdiques 
previstes en la base 29 d'execució del pressupost de 2004. 
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j) El control de les despeses en béns corrents i serveis s'ha de millorar, mitjançant 
la confecció de propostes de despesa, la justificació de la seua necessitat, la 
certificació d'existència de crèdit i l'aprovació de l'òrgan competent. 

k) Les factures o certificacions d'obra s'han d'anotar en el registre d'entrada de 
l'Ajuntament; aquest control és important per a fer el seguiment dels processos 
de revisió i pagament. 

l) Els expedients d'inversions han de contenir la documentació que acredite les 
activitats de control que es realitzen sobre tals inversions. 

m) És necessari que l'Entitat tinga un organigrama i un manual de procediments en 
matèria de gestió i recaptació, a fi de poder exercir un adequat control intern. 

n) Durant 2004 no es va aprovar de forma definitiva l'ordenança que regula l'IBI; 
aprovació que tingué lloc en abril de 2006. Cal millorar el control en aquest 
aspecte. 

o) L'aprovació dels padrons, l'ha de fer l'òrgan establit en l'Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció. 

p) Resulta imprescindible que els serveis de l'Ajuntament analitzen de forma 
detallada les dades comptables i les dels esborranys de comptes de recaptació, 
que investiguen i analitzen les diferències que hi haja entre les unes i les altres i 
que tramiten els expedients de regularització escaients. En aquest sentit, és 
primordial l'elaboració i rendició formal del compte de la gestió de recaptació, el 
qual ha de ser fiscalitzat per la Intervenció i aprovat per l'òrgan competent de 
l'Ajuntament. Un altre instrument de control recomanable és el llibre auxiliar de 
compte corrent amb el recaptador, considerat en la regla 81 de la ICAL. Per a 
millorar el control sobre la recaptació, caldrà assignar els mitjans necessaris i 
establir plans d'inspecció. 

q) S'ha d'evitar l'inadequat trasllat al recaptador executiu de determinats valors que 
no havien sigut gestionats correctament en període voluntari, implantant el 
sistema de control intern esmentat abans. 

r) És convenient que el manual de procediments reculla els passos que cal seguir 
en la sol·licitud, tramitació, control i imputació comptable de les transferències o 
subvencions; cosa que redundaria en un millor control intern de l'organització i 
ajudaria a detectar possibles errors comptables i de gestió. 

s) Per a garantir un complet i adequat control i registre comptable dels drets per a 
cobrar de caràcter urbanístic, cal adoptar mesures com ara l'aprovació d'un 
manual de gestió i la dotació al departament d'Intervenció dels mitjans 
necessaris per a escometre les seues funcions. 
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t) L'Ajuntament calcula els drets de dubtós cobrament conformement als criteris 
fixats en les bases d'execució del seu pressupost; però aquestes bases haurien de 
considerar les possibilitats reals de cobrament, i no només l'antiguitat 
pressupostària dels saldos. 

u) El personal de Tresoreria ha de realitzar periòdicament actes d'arqueig i 
conciliacions bancàries, les quals cal revisar i fiscalitzar posteriorment, i 
analitzar en aquest procés la comptabilitat de tots els saldos en comptes bancaris. 

v) Cal analitzar i regularitzar adequadament els saldos de certs comptes de l'estat 
d'operacions no pressupostàries. 

Les incidències i recomanacions de tipus comptable del present Informe hauran de ser 
interpretades en el marc de la nova Instrucció de Comptabilitat que ha entrat en vigor en 
l'exercici de 2006. 
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15. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

A fi d'acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització que 
fou tramés al comptedant afectat, perquè en el termini concedit hi formulessen 
al·legacions 

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

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'ha emés sobre 
aquestes -el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades, o no-, 
s'adjunten ens els annexos I i II del present Informe. 

 

 



 

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 2006 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 9 de febrer de 2007, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 9 de febrer de 2007 

 

 

 

 

 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES ANUALS

 

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES PER L'AJUNTAMENT DE 
BÉTERA A L'ESBORRANY DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE 
L'EXERCICI DE 2004 

Rebudes el 30 de gener de 2007, s'han analitzat les al·legacions presentades per 
l'Ajuntament; en relació amb aquestes, s'informa el següent: 

Al·legació primera: Apartat 2.1, advertiment b), pàgina 8 

Resum de l'al·legació: 

Les dues certificacions d'obra de 2003 i 2004 es van comptabilitzar en 2005, exercici en 
què foren aprovades pel Ple de la corporació. Quant al retard en la tramitació i 
aprovació de les dites certificacions, els serveis tècnics corresponents han emés un 
informe amb la finalitat d'evitar situacions com la descrita. 

Comentaris: 

L'al·legació no altera el contingut de l'advertiment, que posa de manifest l'efecte que 
sobre els comptes fiscalitzats té la no comptabilització dels drets comptables en 
l'exercici de la seua meritació, d'acord amb la normativa comptable que hi és 
d'aplicació. 

Conseqüències en l'Informe: 

No cap. 

Al·legació segona: Apartat 2.1, últim paràgraf, pàgina 9 

Resum de l'al·legació: 

Es demana a la Sindicatura informació més detallada sobre els ajusts que afecten el 
romanent de tresoreria, a fi que l'Ajuntament els comptabilitze en la liquidació de 
l'exercici de 2006. 

Comentaris: 

No és una al·legació. La informació sol·licitada, l'hem proporcionada verbalment a la 
Intervenció de l'Ajuntament, i serà tramesa per escrit si així ho necessiten els serveis de 
la corporació. 

Conseqüències en l'Informe: 

No cap. 



 

 

Al·legació tercera: Apartat 7.1, pàgina 24, última circumstància de la mostra 

Resum de l'al·legació: 

A un treballador, li van pagar el complement d'antiguitat per error; circumstància 
esmenada en juny de 2006 mitjançant la devolució de l'import. Els restants casos 
corresponen a cinc treballadors que tenen la condició de personal laboral indefinit, 
d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem; a aquests, els abonen el concepte 
d'antiguitat per aplicació del conveni del personal laboral de l'Ajuntament. 

Comentaris: 

En la mostra revisada es van observar dos treballadors amb contracte laboral temporal 
que percebien complements d'antiguitat. No constava en els expedients dels dits 
treballadors cap resolució administrativa ni document jurídic sobre la seua deguda 
consideració com a personal indefinit. A part d'això, el comentari de l'Informe no té la 
consideració d'incompliment de la legalitat, sinó que assenyala com a circumstància 
incongruent que el complement d'antiguitat fora percebut per treballadors amb contracte 
laboral eventual, i no els funcionaris interins. 

Conseqüències en l'Informe: 

No cap. 

Al·legació quarta: Apartat 7.3, pàgina 27, primer paràgraf 

Resum de l'al·legació: 

S'hi indica que, per falta de mitjans humans, el control sobre la documentació 
justificativa de les subvencions nominatives s'endarreria fins al moment d'aprovar la 
subvenció en l'exercici següent; aspecte que ha sigut corregit en l'actualitat. 

Comentaris: 

Tal i com es diu en l'Informe, per a les subvencions de 2004 no consta que l'Ajuntament 
haja realitzat en tots els casos el dit control. 

Conseqüències en l'Informe: 

No cap. 

 




