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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seu Programa 
Anual d’Actuació de 2016 la fiscalització de determinats aspectes de la 
gestió de l’Ajuntament de Castelló de Rugat, corresponent a l'exercici 
2014, amb l’abast que es concreta en l’apartat 3, que posteriorment es 
desenvolupa en l’apèndix 1. 

El Ple de l’Ajuntament de Castelló de Rugat celebrat el 6 de novembre de 
2015 va acordar sol·licitar a la Sindicatura de Comptes la realització 
d'una auditoria per poder determinar la situació econòmica i financera 
de l’Entitat, per a la qual cosa es va trametre el certificat corresponent en 
data de 16 de novembre de 2015. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS PEL QUE FA AL 
COMPTE GENERAL 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en l’article 212 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
text refós de la qual va ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març, i en l’article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de la Sindicatura de Comptes i són les que es resumeixen 
tot seguit:  

- Els estats i comptes de l’Entitat seran retuts pel seu president abans 
del 15 de maig de l’exercici següent al que corresponguen. 

- El Compte General format per la Secretaria-Intervenció serà sotmés 
abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de 
Comptes de l’Entitat, que està constituïda per membres dels 
distints grups polítics integrants de l’Entitat. 

- El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial a què es 
refereix l’apartat anterior serà exposat al públic durant un termini 
de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran 
presentar reclamacions, advertiments o observacions. Examinats 
aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta totes les 
comprovacions que estime necessàries, emetrà un nou informe. 

- Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les 
reclamacions i advertiments formulats, el Compte General se 
sotmetrà al Ple de l’Entitat, perquè, si és el cas, puga ser aprovat 
abans de l’1 d’octubre. 
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- Les entitats locals hauran de presentar els seus comptes generals a 
la Sindicatura de Comptes, abans del 31 d’octubre de l’any següent 
al de l’exercici econòmic al qual corresponguen. 

El Compte General de les entitats locals està integrat pels documents 
següents: balanç, compte del resultat econòmic i patrimonial, estat de 
liquidació del pressupost i memòria. 

El Compte General esmentat ha d’expressar la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’Ajuntament, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable a les entitats locals, de manera que estiga lliure d’incorreccions 
materials, a causa de fraus o errors. 

Els òrgans de l’Entitat han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectides en el Compte General siguen 
conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular 
han de garantir que les activitats relatives als processos de la 
contractació es realitzen d’acord amb la normativa corresponent. 

El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2014 s’adjunta com a 
annex 1 d’aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Aquesta fiscalització consta de tres apartats diferenciats amb distints 
objectius i responsabilitats. 

a) Revisió financera 

 La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar 
conclusions sobre determinats aspectes i elements que s’han 
d’incloure en el Compte General de 2014 basades en la fiscalització 
realitzada l’abast de la qual no es refereix a la totalitat dels comptes 
anuals, sinó a determinats elements assenyalats en la Secció 2902 
del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

b) Revisió del compliment de les obligacions legals i reglamentàries 

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió s’ha limitat bàsicament a aplicar els 
procediments analítics i activitats d’indagació previstes en la Secció 
2902 del Manual de fiscalització. 
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c) Fiscalització de la contractació 

 En l’Informe s’assumeix la responsabilitat d’expressar una opinió 
sobre el compliment de la normativa aplicable en la gestió de la 
contractació durant els exercicis 2014 i 2015. 

 La revisió ha consistit a  comprovar el compliment dels aspectes 
rellevants establits en la normativa sobre contractació pública, 
mitjançant proves selectives i l’aplicació dels procediments 
establits en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
incloent-hi la valoració dels riscos d’incompliment degut a frau o 
error. 

Es considera que l’evidència d’auditoria que s’ha obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions 
sobre la revisió financera i sobre el compliment de determinades 
obligacions legals i reglamentàries, que s’expressen en forma de 
seguretat limitada, i sobre el compliment de la normativa de 
contractació, que s’expressa en forma d’opinió. 

El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització 
de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització, aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes i 
recollides en el Manual de fiscalització de la Institució. 

Els principis esmentats exigeixen que la Sindicatura de Comptes 
complisca els requeriments d’ètica, així com planificar i executar 
l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat, raonable o limitada, segons els 
abastos de la fiscalització que de manera general s’assenyalen en els 
paràgrafs precedents, i que de manera específica es recullen en la Secció 
2902 del Manual de fiscalització de la Institució, el resum del qual s’inclou 
com a apèndix 1 d’aquest Informe. 

En els apèndix 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i troballes que no 
afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional que es considera que pot resultar d’interés per als destinataris 
de l’Informe. 

4. CONCLUSIONS SOBRE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, es formulen les 
conclusions següents sobre la revisió financera de l’exercici 2014, que es 
desenvolupen en l’apèndix 2 de l’Informe. 

a) L’Entitat ha imputat al pressupost de despeses de l’exercici 2014 un 
total de 504.984 euros, l’acreditació documental dels quals pel que 
fa a la realització de la prestació o del dret del creditor es va produir 
en l’exercici 2015. Al mateix temps no ha imputat 108.978 euros 
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corresponents a pagaments realitzats pendents d’aplicació, a 
factures per serveis rebuts en l’exercici 2014 i anteriors, així com a 
un venciment en 2014 d’una quota de préstec. Aquestes 
incorreccions afecten el resultat pressupostari negatiu de 775.187 
euros, que hauria sumat una xifra negativa de 379.282 euros, així 
com el romanent de tresoreria total positiu de 574.408 euros, que 
hauria sumat una xifra positiva de 970.314 euros (apèndix 2, 
apartats 6 i 7). 

b) L’Ajuntament no porta un seguiment i control dels seus projectes 
de despesa, ni calcula les desviacions que es produeixen quan 
aquestes despeses disposen de finançament afectat. Aquesta 
circumstància determina que els ajustos al resultat pressupostari 
per les desviacions de finançament i el component denominat 
“excessos de finançament afectat del romanent de tresoreria” (els 
dos amb import de zero euros), es podrien veure afectats 
significativament (apèndix 2, apartats 6 i 7). 

c) S’ha tingut constància de l’existència de diversos litigis en curs, 
sense que s’haja aportat la suficient documentació que permetera 
valorar l’existència eventual de deutes exigibles no comptabilitzats. 
Aquests podrien afectar el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l’exercici 2014 i posteriors (apèndix 2, apartat 6). 

d) L’import dels saldos de cobrament dubtós, component negatiu del 
romanent de tresoreria de 569.647 euros, hauria d’haver pujat a 
892.244 euros, si per determinar-lo s’haguera aplicat el criteri 
establit en la base 45a d’execució del pressupost, d’acord amb 
l’article 193 bis de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), 
aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (apèndix 
2, apartat 7). 

e) El Compte General no mostra la imatge fidel de l’endeutament 
financer de l’Ajuntament, ja que omet en la nota 14 de la memòria el 
degut detall individual de cadascuna de les seues operacions i la seua 
agrupació per categories, fet que incompleix l’obligació establida al 
respecte en la normativa comptable (apèndix 2, apartat 9). 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS LEGALS I 
REGLAMENTÀRIES 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, es formulen les 
conclusions següents, en relació amb el compliment de les normes 
pressupostàries i de gestió de les entitats locals, que es desenvolupen en 
l’apèndix 2 de l’Informe. 

a) En la data d’aprovació de l’Informe, l’Ajuntament manca d’un 
portal de transparència, amb els continguts exigits en els articles 5 
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a 8 de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern (apèndix 2, apartat 1). 

b) La tramitació dels suplements de crèdit en l’exercici 2014 s’ha 
realitzat incomplint l’article 32 i la disposició addicional sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) (apèndix 2, apartat 3). 

c) El Ple de l’Ajuntament va ratificar un acord de la Junta de Govern Local 
de retornar la segona paga extra de 2012 dels funcionaris, sense 
ajustar-se a la normativa aprovada per l’Estat, formalitzant-la amb 
càrrec a un capítol pressupostari inadequat i sense complir les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (apèndix 2, apartat 3). 

d) L’Ajuntament no va formalitzar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2014 i no va elaborar el Compte General d’aquest exercici, 
fet que incompleix tots els tràmits previstos en els articles 191.3 i 
212 del TRLRHL (apèndix 2, apartat 4). 

e) En l’exercici 2014 la Secretaria-Intervenció no va realitzar les funcions 
previstes en l’article 213 del TRLRHL, relatives a la intervenció crítica 
o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir 
drets o obligacions de contingut econòmic, segons el que estableix 
l’article 214.2 del TRLRHL (apèndix 2, apartat 5) 

f) Les bases d’execució dels pressupostos de 2014 i 2015, permetien el 
pagament d’assistències a l’alcalde i als regidors sense estar 
justificades i sense ajustar-se a l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 13 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (apèndix 2, apartat 5). 

g) L’Ajuntament no ha facilitat els documents comptables amb el seu 
suport justificatiu de les obligacions reconegudes i pagaments 
realitzats en l’exercici 2014 a l’alcalde i a tres regidors. Això puja a 
un import conjunt de 20.908 euros en concepte d’assistències 
derivades d’atenció a veïns, gestions i reunions distintes a les dels 
òrgans col·legiats i d’11.399 euros en concepte d’indemnitzacions 
per dietes i desplaçaments (apèndix 2, apartat 5). 

h) L’Entitat ha formalitzat una compensació de deutes per una quantia 
de 17.450 euros, sense acreditar que es tractava de serveis rebuts 
pel personal de l’Ajuntament o encarregats per aquest, i infringint 
el que es disposa en l’article 173.1 del TRLRHL i en l’article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos 
(TRLRHL) (apèndix 2, aparat 5). 
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i) En l’exercici 2014 i amb motiu de l’aprovació, modificació i 
liquidació del pressupost, la Secretaria-Intervenció no va complir 
amb la seua obligació d’elaborar i elevar al Ple determinats 
informes sobre avaluació del compliment de la normativa en 
matèria de morositat i sobre avaluació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, fet que incompleix el que disposa la normativa 
jurídica que hi és d’aplicació (apèndix 2, apartat 5). 

j) Durant els exercicis 2014 i 2015, la Secretaria-Intervenció no va 
presentar al Ple l’informe anual sobre l’execució del pla d’ajust 
aprovat en data de 28 de març de 2012, que tampoc no va ser 
presentat davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, fet que incompleix la disposició addicional primera de la 
LOEPSF (apèndix 2, apartat 5.3). 

k) En l’exercici 2014 la Secretaria-Intervenció no va trametre al Ple de 
l’Entitat la informació de l’execució dels pressupostos de despeses i 
ingressos, ni tampoc els moviments i la situació de la tresoreria, 
fets que incompleixen el que disposen l’article 207 del TRLRHL i la 
base 47a d’execució del pressupost (apèndix 2, apartat 5). 

l) El Ple de l’Ajuntament no ha tramitat els preceptius expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits durant els exercicis 2014 i 
2015, per a la imputació al pressupost d’aquelles despeses 
d’exercicis anteriors que no disposaven de crèdit pressupostari en 
l’exercici d’origen, fet que incompleix el que es disposa en els 
articles 26.1 i 60.2 del TRLRHL (apèndix 2, apartat 6).  

m) En els exercicis 2014 i 2015, l’Ajuntament no va aprovar el pla de 
disposició de fons al qual es refereix l’article 187 del TRLRHL, que 
constitueix un instrument bàsic per a la gestió financera de l’Entitat 
(apèndix 2, apartat 8). 

n) En l’exercici 2014 es van realitzar ingressos en caixa per un import 
de 7.962 euros en concepte de recaptació de tributs i multes, quan 
s’haurien d’haver realitzat en els comptes oberts en les entitats 
financeres, d’acord amb la base 40a d’execució del pressupost. A 
més, el 29,6% de l’import d’aquests ingressos no es troba 
degudament justificat (apèndix 2, apartat 8). 

o)  S’ha posat de manifest l’existència d’eixides de caixa per import de 
23.705 euros en l’exercici 2015, per devolucions d’ingressos indeguts 
en una taxa municipal de 2014, sense que s’haja tramitat cap dels 
procediments previstos en la Llei General Tributària, ni s’haja 
fiscalitzat de conformitat per la Secretaria-intervenció (apèndix 2, 
apartat 8). 

És imprescindible que l’Ajuntament aclarisca els fets descrits en els 
apartats g) i h), a fi de determinar l’existència d’un possible perjudici per 
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a l’Entitat, amb la responsabilitat comptable consegüent imputable als 
responsables d’aquestes actuacions, promovent les actuacions que 
siguen necessàries. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1  Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de les normes de 
contractació de les entitats locals, que es desenvolupen en l’apèndix 3 de 
l’Informe. 

a) En l’activitat contractual de l’Ajuntament no es garanteix la 
transparència i l’accés públic a la informació, perquè no es 
publiquen les licitacions en cap plataforma pública, llevat del perfil 
de contractant del mateix Ajuntament, la configuració del qual no 
s’ajusta, en els seus elements essencials, a la normativa aplicable 
(apèndix 3, apartats 2 i 5). 

b) En el contracte formalitzat en l’expedient 1/2014 es va acordar la 
transferència de béns patrimonials de l’Ajuntament sense ajustar-
se als requisits establits en la normativa sobre béns de les entitats 
locals, en especial per la no realització d’una valoració tècnica, que 
garantitzara el valor dels béns transmesos (apèndix 3, apartat 5). 

c) En l’expedient 2/2014 no consta que s’haja notificat l’acord 
d’adjudicació als licitadors que no van resultar adjudicataris del 
contracte, conformement al que estableix l’article 151.4 de l’LCSP, a 
fi que aquests puguen interposar de manera fonamentada els 
recursos que s’escaiga (apèndix 3, apartat 5). 

d) En l’expedient 1/2015 el plec de clàusules administratives 
particulars no va ser informat per la Secretaria-Intervenció 
conformement és preceptiu d’acord amb l’apartat 7 de la disposició 
addicional segona del TRLCSP (apèndix 3, apartat 5). 

e) En l’expedient 3/2015 es va realitzar un pagament indegut al 
contractista per una quantia de 6.717,2 euros, del qual no té 
constància que s’haja regularitzat (apèndix 3, apartat 5). 

És imprescindible que l’Ajuntament aclarisca els fets descrits en els 
apartats b) i e), a fi de garantir que no es produïsca un perjudici per a 
l’Entitat, promovent les actuacions que siguen necessàries. 

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels incompliments descrits en l’apartat 6.1 
“Fonaments de l’opinió amb excepcions relatives a la contractació”, els 
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procediments desenvolupats per l’Ajuntament durant els exercicis 2014 i 
2015 són conformes, en totes els aspectes significatius, amb la normativa 
aplicable. 

7. RECOMANCIONS 

L’Ajuntament de Castelló de Rugat, a més d’adoptar les mesures 
correctores dels fets descrits en els apartats 4, 5 i 6 de l’Informe, ha de 
tenir en compte les recomanacions següents per millorar la seua gestió 
econòmica i administrativa: 

a) L’Entitat ha de promoure l’aprovació d’un manual de procediments 
i funcions, que definisquen les característiques de cada lloc de 
treball, així com la relació preceptiva de llocs de treball (apèndix 2, 
apartat 1). 

b) L’Ajuntament ha d’ajustar-se als terminis previstos en el TRLRHL 
per a formalitzar els diversos tràmits en l’aprovació dels 
pressupostos, de manera que puguen entrar en vigor el dia 1 de 
gener de cada exercici, adjuntant tots els documents establits en la 
normativa vigent (apèndix 2, apartat 2). 

c) En els supòsits en què es prorrogue el pressupost de l’exercici 
anterior, l’Ajuntament ha de realitzar els ajusts previstos en l’article 
21 del TRLRHL i en les bases d’execució del pressupost, per garantir 
una gestió pressupostària adequada (apèndix 2, apartat 2). 

d) L’Entitat ha de complir amb l’obligació de remetre anualment a la 
Sindicatura de Comptes la informació sobre els acords adoptats 
contraris als advertiments formalitzats per la Secretaria-Intervenció 
(apèndix 2, apartat 5). 

e) L’Ajuntament ha de remetre a la Generalitat, que ostenta la tutela 
financera de les entitats locals, i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, tota la informació prevista en les 
diverses obligacions que estableixen les normes jurídiques vigents 
(apèndix 2, apartats 5 i 9). 

f) L’Entitat ha de garantir la rectificació de l’inventari d’acord amb el 
que disposa en la normativa vigent, alhora que ha de disposar d’un 
inventari específic de caràcter comptable amb la finalitat de 
detallar de manera individualitzada els components de 
l’immobilitzat en el balanç de l’Entitat, practicant les 
amortitzacions que siguen necessàries (apèndix 2, apartat 5). 

g) L’Ajuntament ha de disposar de mecanismes de control intern que 
garantisquen que els estats comptables s’elaboren de manera 
adequada, en especial els que s’han de remetre posteriorment a la 
Sindicatura de Comptes (apèndix 2, apartats 6 i 7). 
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h) L’Entitat ha de procurar un seguiment i control adequats dels valors 
rebuts en dipòsit, detallant en les actes d’arqueig que es 
formalitzen la composició i desglossament dels valors (apèndix 2, 
apartat 8). 

i) Els òrgans de govern de l’Ajuntament han d’establir i aprovar els 
procediments necessaris per a assegurar que la tresoreria 
municipal es gestione, es controle i es comptabilitze d’acord amb 
les normes aplicables. És important que els dits procediments 
incloguen la realització d’arquejos periòdics de fons formalitzats i 
subscrits en actes amb els justificants i conciliacions bancàries 
corresponents (apèndix 2, apartat 8). 

j) L’Ajuntament ha de regularitzar el saldo comptable inexistent de 813 
euros registrat en la caixa operativa cancel·lada en l’exercici 2015, 
adoptant les mesures que corresponguen (apèndix 2, apartat 8). 

k) L’Entitat ha d’adoptar totes les mesures que estiguen al seu abast 
per reduir el seu endeutament, procurant el compliment de totes 
les mesures previstes en el pla d’ajust de l’any 2012 (apèndix 2, 
apartat 9). 

l) L’Ajuntament hauria d’aprovar un manual de procediments o 
instruccions per a tramitar altes, baixes i modificacions dels usuaris 
de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant (apèndix 3, 
apartat 2). 

m) En la tramitació dels expedients de contractació, l’Entitat ha de 
garantir un exercici adequat de les funcions de control intern de la 
Secretaria-Intervenció, alhora que es complimenten tots els tràmits 
administratius orientats a fer que l’adjudicació es realitze d’acord 
amb els principis de publicitat i transparència (apèndix 3, apartat 5). 

n) L’Ajuntament ha de complir amb l’obligació de comunicar els 
contractes formalitzats durant l’exercici al Registre de Contractes del 
Sector Públic i a la Sindicatura de Comptes, en compliment del que 
es preveu en els articles 29 i 333 de l’LCSP i en la Instrucció d’aquesta 
Institució de 13 de setembre de 2013 (apèndix 3, apartat 5). 

o) L’Entitat s’ha d’ajustar de manera rigorosa en els procediments de 
contractació a totes les previsions del TRLCSP, formalitzant les 
actes de replanteig, els informes de necessitat de la contractació, la 
subscripció adequada del contracte i la seua publicació, així com el 
pagament en els terminis establits (apèndix 3, apartat 5). 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

La fiscalització s’ha limitat a revisar els aspectes que es contenen en la 
Secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que 
tot seguit es resumeixen en els subapartats següents. 

No s’han auditat els comptes de despeses ni d’ingressos, circumstàncies 
que no permeten obtenir una seguretat raonable que el resultat 
pressupostari, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de liquidació 
pressupostària o el romanent de tresoreria estiguen lliures 
d’incorreccions materials. 

 L’Entitat local i el seu entorn. Control intern 

Revisar l’adequació de l’exercici de les funcions de control intern 
establides en el TRLRHL, en les seues modalitats de funció interventora, 
control financer i control d’eficàcia durant l’exercici 2014. 

Comprovar, en els exercicis 2014, 2015 i quan siga necessari en 2016,  si 
l’Ajuntament ha complit les obligacions d’informació establides en els 
acords de 28 de setembre de 2012 i 30 de juliol de 2015 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes sobre les matèries següents: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- Acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i de 
l’alcalde contraris als advertiments formulats, així com els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

- Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de control 
financer permanent. 

- Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

Comprovar si la Intervenció municipal ha tramés adequadament al Ple la 
informació referida a l’execució de pressupostos i moviments de 
tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, estabilitat 
pressupostària i morositat. 
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 Pressupost de l’exercici 

Comprovar si el contingut, elaboració i aprovació dels pressupostos 
generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 s’adequa  a la normativa 
aplicable a l’Ajuntament. 

Revisar si s’han tramitat adequadament les modificacions 
pressupostàries durant l’exercici 2014. 

Verificar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’ha efectuar 
conformement a la normativa d’aplicació i s’ha comunicat al Ple i a les 
administracions públiques competents. 

 Compte General 

Comprovar que la formació i contingut del Compte General de l’exercici 
2014 han sigut els adequats, així com la seua tramitació, aprovació i 
rendició a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 

 Resultat pressupostari 

Revisar que el càlcul del resultat pressupostari de l’exercici 2014 haja 
sigut l’adequat, conformement a la metodologia prevista en la normativa 
d’aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat aplicable. 

 Romanent de tresoreria 

Comprovar que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2014 
s’ha efectuat d’acord amb la metodologia prevista en la normativa 
d’aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat aplicable. 

 Tresoreria 

Comprovar que els procediments de gestió de tresoreria desenvolupats 
en l’exercici 2014 hagen sigut els adequats segons el que disposa la 
normativa d’aplicació, especialment el TRLRHL. 

Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

 Contractació 

Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2014 i 2015 s’ha 
realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el Text Refós de la qual va ser aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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2. Normativa d’aplicació 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en la aquesta 
fiscalització és la següent. 

 Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector 
Públic. 

 Normativa autonòmica 

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

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats 
del sector públic valencià, tant autonòmic com local. 

- Acord de 30 de juliol de 2015, del Consell de la Sindicatura pel qual 
s’aprova la Instrucció relativa a la remissió a aquesta Institució de 
la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, 
els advertiments i informes formulats per la Intervenció i els acords 
adoptats contraris als informes de secretari de l’Entitat local. 

- Acord de 22 d’abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 
2012, relativa al subministrament d’informació sobre obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, els advertiments i informes 
formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als 
informes del secretari de l’Entitat local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de setembre 
de 2013, Instrucció relativa al subministrament d’informació 
contractual del sector públic local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de setembre 
de 2012, Instrucció relativa a la remissió de la informació sobre les 
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obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els advertiments de la 
Intervenció i els acords contraris als informes dels secretaris. 

 Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

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

 Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

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

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

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

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

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

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

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LA REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi de Castelló de Rugat es troba situat a la comarca de la Vall 
d’Albaida, província de València, i la seua població és de 2.287 habitants, 
segons el padró municipal a 1 de gener de 2015. 

La configuració del Ple de l’Entitat, d’acord amb els resultats de les dues 
últimes eleccions municipals, és la que es recull tot seguit: 

Quadre 1: Ple de l'Ajuntament 

Partit polític 2011 2015 

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 5 5 

Partit Popular (PP) 6 4 

Compromís per Castelló de Rugat (Compromís) - 2 

Total 11 11 

En virtut del que preveu l’article 20.1.a) de l’LBRL, en l’Ajuntament hi ha 
els següents òrgans de govern: l’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple. 

En la nota 1.d) de la memòria del Compte General de l’Ajuntament de 
l’exercici 2014 s’indica que hi ha una Junta de Govern Local, encara que 
aquesta no és obligatòria per als municipis de menys de 5.000 habitants. 
S’ha constituït, així mateix, la preceptiva Comissió Especial de Comptes, 
conformement al que estableix l’article 20.1e) de l’LBRL. 

L’Ajuntament no té entitats dependents, conformement s’ha comprovat 
amb l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, la memòria del Compte 
General de 2014, la Base de Dades General d’Entitats Locals del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, l’estadística de sectorització de 
l’economia espanyola de la seu electrònica del Banc d’Espanya i en les 
entitats donades d’alta en la Plataforma de Rendició de Comptes de les 
Entitats Locals. 

L’Entitat manca d’un portal de transparència amb els continguts establits 
en els articles 5 a 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. En aquest 
context, interessa destacar que el portal hauria d’estar disponible, amb 
tots els seus continguts, des del dia 10 de desembre de 2015, d’acord amb 
la disposició final novena, de l’esmentat text legal. 

El personal al servei de l’Ajuntament, segons la memòria del Compte 
General de l’exercici 2014, és de 25 treballadors, 6 dels quals són 
funcionaris, 13 tenen contracte laboral indefinit i 6, contracte laboral 
temporal. 
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Pel que fa als llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració 
local, amb habilitació nacional, cal formular les observacions següents: 

- Conformement al que estableix l’article 2 del Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats 
a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, la classificació d’aquests llocs de treball té el caràcter de 
classe tercera. Aquests llocs estan reservats a funcionaris 
pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció. 

- La Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament va ser adjudicada a un 
habilitat nacional fins al 7 de gener de 2015, data en la qual va 
cessar per jubilació. Des del 9 de gener fins al 25 de febrer de 2015, 
va estar en funcions un funcionari de l’Ajuntament, data en la qual 
la Direcció General de la Funció Pública va resoldre el nomenament 
provisional d’un habilitat nacional. En data de 27 d’abril de 2015, es 
va autoritzar una acumulació en un altre habilitat nacional, que 
finalment ha cobert la plaça amb caràcter definitiu, després de la 
Resolució de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General de la 
Funció Pública, per la qual es va resoldre el concurs unitari de 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional. 

- La responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació està atribuïda a un membre de l’Entitat local. 
En aquest sentit, una regidora de l’Ajuntament, que ostenta la 
condició de primera tinent d’alcalde, figura en la Plataforma de 
Rendició del Tribunal de Comptes com a tresorera de l’Entitat. 

Per la seua banda, l’organització administrativa de l’Ajuntament no està 
regulada en cap manual de procediments i funcions que definisquen les 
característiques de cada lloc de treball, ni disposa d’una relació de llocs 
de treball. 

2. Pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 2016 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis 2014, 2015 i 
2016, així com de la documentació incorporada en els expedients 
respectius, cal destacar els aspectes que tot seguit s’assenyalen i es 
resumeixen en el quadre següent: 
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Quadre 2: Aprovació dels pressupostos 

Tramitació i contingut 
Pressupostos 

2014 2015 2016 

Aprovació inicial 02/12/2013 15/01/2015 22/12/2015 

Aprovació definitiva 17/12/2013 30/01/2015 14/01/2016 

Publicació i entrada en vigor 15/01/2014 13/03/2015 18/02/2016 

Ajusts por pròrroga del pressupost No No No 

Remissió a l’Estat Sí Sí Sí 

Remissió a la Comunitat Autònoma No No No 

Contingut acord amb l’LRHL i l’RLRHL No No No 

Documentació complementària completa No No No 

L’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2015 i 2016 pel Ple 
de l’Entitat es va realitzar amb posterioritat al dia 31 de desembre de 
l’any anterior al de l’exercici en què s’havia d’aplicar, conformement al 
que es disposa en l’article 169.2 del TRLRHL. 

En la mesura en què els pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 2016 no 
havien entrat en vigor en la data d’inici de l’exercici, es van prorrogar els 
pressupostos de l’exercici anterior. Pel que fa amb les pròrrogues 
realitzades en els exercicis 2015 i 2016, no es té constància que 
s’efectuaren els ajustos previstos en l’article 21 del TRLRHL i en la base 
16a d’execució dels pressupostos, que per a aquesta circumstància 
preveu el corresponent informe de la Intervenció i la resolució de 
l’alcaldia acordant la pròrroga, dins dels vint primers dies del mes de 
gener. 

En els expedients dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015 no es va 
unir l’annex d’inversions previst en l’article 168.1 d) de l’LRHL, encara 
que en el capítol 6 d’inversions del pressupost de despeses corresponent 
als dits exercicis es van reconéixer obligacions de quantia elevada. 

El pressupost de 2014 va incloure una previsió d’ingressos de 187.799 
euros, per alienació d’inversions reals, sobre els quals la Secretaria-
Intervenció no va fer cap referència en l’informe econòmic financer que 
acompanya el pressupost, d’acord amb l’article 168.g) del TRLRHL, 
ometent les bases per a obtenir-lo. S’ha comprovar, però, que aquests 
ingressos no van ser recaptats conformement al que s’expressa en la 
liquidació del pressupost. 

Els capítols d’ingressos i de despeses dels pressupostos aprovats en els 
exercicis 2014, 2015 i 2016 es mostren en les dos quadres següents: 
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Quadre 3: Capítols d'ingressos dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 

1. Impostos directes 1.089.606 966.526 986.700 

2. Impostos indirectes 26.000 20.000 2.500 

3. Taxes, preus públics i altres ingressos 272.155 181.754 164.890 

4. Transferències corrents 695.643 663.390 566.600 

5. Ingressos patrimonials 11.400 11.400 6.100 

6. Alienació d'inversions reals 187.799 13 100 

7. Transferències de capital 57.775 57.775 40.000 

8. Actius financers 0 0  0 

9. Passius financers 2 2 0 

Total Ingressos 2.340.380 1.900.860 1.766.890 

Quadre 4: Capítols de despeses dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 

1. Despeses de personal 761.683 750.736 676.960 

2. Despeses corrents en béns i serveis 650.786 518.049 552.087 

3. Despeses financeres 232.790 148.471 64.221 

4. Transferències corrents 47.888 47.212 25.803 

5. Fons de contingència i altres imprevistos - 0 0 

6. Inversions reals 227.763 26.717 119.200 

7. Transferències de capital 0 0  

8. Actius financers 0 0  

9. Passius financers 419.470 409.675 328.619 

Total despeses 2.340.380 1.900.860 1.766.890 

Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament 419.468 409.673 328.619 

Com es pot comprovar en els quadres anteriors, els pressupostos dels 
exercicis 2014 a 2016 es van aprovar sense dèficit inicial, en compliment 
del que disposa l’article 165.4 del TRLRHL. 

Les bases d’execució dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015 no 
s’ajusten en tots els seus aspectes a l’article 9.2 del TRLRHL, per la qual 
cosa es poden formular les observacions següents: 

- La base 23a, reguladora dels contractes menors, fa referència a una 
normativa de contractació vigent en l’any 2000 i derogada 
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actualment; així doncs la quantia dels contractes esmentats es fixa 
en 30.051 euros per als d’obres i en 12.020 euros per a la resta, quan 
hauria de referir-se a les quanties de 50.000 euros per a les obres i 
de 18.000 per a la resta, conformement s’estableix en l’article 138.3 
de la Llei de Contractes del Sector Públics, el Text Refós de la qual 
va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- La base 35a, reguladora de les assignacions als membres de 
l’Entitat, no s’ajusta a la legalitat vigent, conformement s’indica en 
l’apartat 5 de l’Informe i es detalla en l’apartat 5.1 d’aquest apèndix. 

- La base 47a, d’execució dels pressupostos, no determina la 
periodicitat amb la qual la Intervenció ha de trametre al Ple la 
informació sobre l’execució dels pressupostos de despeses i 
ingressos, així com dels moviments i la situació de la tresoreria, 
conformement al que estableix l’article 207 del TRLRHL. 

- En les bases no es recullen normes que regulen l’expedició d’ordres 
de pagament per justificar i acomptes de caixa fixa, conformement 
es disposa en els articles 190 i 9.2.j) del TRLRHL. 

- La denominació de la classificació per programes del crèdit 
pressupostari segons la finalitat com a “grup de funció” no s’adequa 
a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, que les 
denomina com a “àrees de despesa”. 

S’ha comprovat que les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016 
han actualitzat i millorat el seu contingut i que han esmenat les 
deficiències referides en els paràgrafs anteriors, llevat de la relativa a la 
denominació de la classificació per programes. 

3. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2014 

En l’exercici 2014 l’Ajuntament va aprovar modificacions pressupostàries 
per un import de 879.728 euros, el que va representar un increment del 
37,6% sobre el pressupost inicial, tal com es mostra en el quadre que es 
recull tot seguit, en el qual les xifres s’expressen en euros. 
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Quadre 5: Modificacions pressupostàries en l'estat d'ingressos 

ESTAT D'INGRESSOS 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1. Impostos directes 1.089.606 0 0,0% 1.089.606 33,8% 

2. Impostos indirectes 26.000 0 0,0% 26.000 0,8% 

3. Taxes i altres ingressos 272.155 0 0,0% 272.155 8,5% 

4. Transf. corrents 695.643 0 0,0% 695.643 21,6% 

5. Ingressos patrimonials 11.400 0 0,0% 11.400 0,4% 

6. Alienació inv. reals 187.799 0 0,0% 187.799 5,8% 

7. Transf. de capital 57.775 0 0,0% 57.775 1,8% 

8. Actius financers 0 879.728 - 879.728 27,3% 

9. Passius financers 2 0 0,0% 2 0,0% 

 TOTAL INGRESSOS 2.340.380 879.728 37,6% 3.220.108 100,0% 

Quadre 6: Modificacions pressupostàries en l'estat de despeses 

ESTAT DE DESPESES 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1. Despeses de personal 761.683 27.534 3,6% 789.217 24,5% 

2. Desp. de funcionament 650.786 216.704 33,3% 867.490 26,9% 

3. Despeses financeres 232.790 22.590 9,7% 255.380 7,9% 

4. Transf. corrents 47.888 6.000 12,5% 53.888 1,7% 

5. Fons de contingència -     

6. Inversions reals 227.763 654.343 287,3% 882.106 27,4% 

7. Transf. de capital 0 0 - 0 0,0% 

8. Actius financers 0 0 - 0 0,0% 

9. Passius financers 419.470 -47.443 -11,3% 372.027 11,6% 

 TOTAL DESPESES 2.340.380 879.728 37,6% 3.220.108 100,0% 

Els tipus de modificació pressupostària realitzats durant l'exercici 2014 
es detallen en el quadre següent. 
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Quadre 7: Tipus de modificacions pressupostàries 

 
Transferències 

de crèdit 
positives 

Transferències 
de crèdit 
negatives 

Suplements 
de crèdit Total  

1. Despeses de personal 9.500 -3.000 21.034 27.534 

2. Desp. de funcionament 40.943 0 175.761 216.704 

3. Despeses financeres 0 0 22.590 22.590 

4. Transferències corrents 0 0 6.000 6.000 

6. Inversions reals 0 0 654.343 654.343 

9. Passius financers 0 -47.443 0 -47.443 

Total general 50.443 -50.443 879.928 879.928 

Els suplements de crèdit aprovats en l'exercici 2014 es van tramitar 
mitjançant la utilització del 71,1% del romanent de tresoreria per a 
despeses generals de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013, a 
pesar de l'existència dels següents fets que impossibilitaven utilitzar-los: 

- L'import del romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l'exercici 2013 no estava calculat d'acord amb les pròpies bases 
d'execució del pressupost, ni d'acord amb la normativa comptable, 
que haurien determinat un import significativament inferior. 

- En l'exercici 2014 l'Ajuntament va incomplir l'article 32 i la 
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, perquè va 
haver de reduir el seu nivell d'endeutament net com a 
conseqüència d'haver liquidat el pressupost de l'exercici 2013 amb 
un romanent de tresoreria per a despeses generals i tenir una 
capacitat de finançament positiu. 

L’incompliment de l’obligació del destí del superàvit pressupostari a la 
reducció del nivell d’endeutament net en els termes expressats, està 
tipificat com una infracció molt greu, d’acord amb el que es disposa en 
l’article 28.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

L’aprovació dels expedients de suplement de crèdit aprovats en els plens 
de 30 de juny i de 26 de novembre de 2014 va representar dos increments 
de crèdits de 495.628 euros i de 384.000 euros, sense que es promogueren 
les memòries justificatives corresponents acreditant que la despesa no 
es podia demorar fins a l’exercici següent, segons el que es disposa en 
l’article 177.1 del TRLRHL.  

El 9 de desembre de 2014 es va formalitzar una transferència de crèdit 
entre distints grups de funció, per la qual es va comptabilitzar una 
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reducció de 47.443 euros en el capítol 9 del pressupost de despeses per a 
augmentar, principalment, crèdits per 29.943 euros en el capítol 2 del 
pressupost. En relació amb la modificació pressupostària esmentada, 
interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En la tramitació i aprovació d’aquesta modificació pressupostària 
l’Ajuntament va incomplir l’article 14 de la LOEPSF, que estableix 
que els crèdits per a satisfer el capital del deute públic de les  
administracions no poden ser modificats mentre s’ajusten a les 
condicions de la llei d’emissió, especialment si es té en compte que 
al tancament de l’exercici va quedar impagada una quota de capital 
d’un préstec. 

- En el mateix sentit, es va incomplir l’article 179.2 del TRLRHL, que 
estableix que les transferències de crèdit entre distints grups de 
funció han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en el mateix 
sentit que s’expressa en la base 10a d’execució del pressupost. 

La modificació pressupostària esmentada es fonamenta en l’acord de la 
Junta de Govern Local de 7 de maig de 2014, en el qual es va acordar 
retornar la segona paga extraordinària de l’exercici 2012 als seus 
empleats, per un import de 28.610 euros, fet que incompleix el que es 
disposa en l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que va 
suprimir aquesta paga i que no va permetre acordar fer-ne la recuperació 
parcial fins a l’any 2015, amb l’entrada en vigor de la disposició 
addicional dotzena de la Llei 36/2014, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2015. En el Ple de l’Ajuntament de 30 de juliol de 2014 es va 
ratificar l’acord mencionat de la Junta de Govern Local i es fa retornar la 
paga esmentada en desembre de 2014, mitjançant la modificació 
pressupostària de 9 de desembre de 2014, que es va realitzar en les 
condicions següents: 

- La devolució es va realitzar en concepte de dietes i desplaçaments, 
amb càrrec al capítol 2 del pressupost, sense que hi concorregueren 
les circumstàncies que permeten fer aquest tipus de pagaments. 

- Els pagaments es van realitzar sense practicar les retencions 
preceptives a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, ni l’ingrés de les quantitats corresponents a la Seguretat 
Social. 

Es té constància que es va traslladar a la Secretaria-Intervenció l’acord de 
la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2014, sense que fos emés cap 
informe per aquest òrgan sobre la legalitat d’aquest acord. 

Pel que fa a això, es considera necessari que l’Ajuntament regularitze les 
actuacions desenvolupades per a la devolució als funcionaris municipals 
de la segona paga extra de l’exercici 2014. Per fer-ho, haurà de presentar 
les declaracions complementàries que siguen necessàries en l’Agència 
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Estatal de l’Administració Tributària i en l’Administració de la Seguretat 
Social i ingressar les quantitats que pertoque. 

4. Rendició del Compte General de l’exercici 2014 

L’Ajuntament no va confeccionar un expedient de liquidació del 
pressupost de l’exercici 2014, ni el posterior expedient d’aprovació del 
Compte General. En aquest context, cal fer menció a les següents 
circumstàncies que s’han posat de manifest en la fiscalització: 

- No es va confeccionar la liquidació del pressupost de l’exercici, ni la 
va aprovar l’alcalde, fet que incompleix el que es disposa en l’article 
191.3 del TRLRHL. 

- L’alcalde no va retre els estats i comptes de l’Ajuntament per que 
en fes la formalització, fet que incompleix el que es disposa en 
l’article 212.1 del TRLRHL. 

- La Secretaria-Intervenció no va formar el Compte General, fet que 
incompleix el que es disposa en l’article 212.2 del TRLRHL. 

- La Secretaria-Intervenció no va elaborar, ni va elevar al Ple el 
preceptiu informe independent d’avaluació de l’estabilitat 
pressupostària previst en l’article 16.2 de l’RLEP. 

- No es va formalitzar el tràmit d’informe de la Comissió Especial de 
Comptes establit en l’article 212.2 del TRLRHL. 

- En el mateix sentit, tampoc es va realitzar el tràmit d’exposició al 
públic previst en l’article 212.3 del TRLRHL. 

- No es va formalitzar l’aprovació del Compte General pel Ple de 
l’Ajuntament, fet que incompleix el que es disposa en l’article 212.4 
del TRLRHL. 

Amb independència de les circumstàncies expressades, la rendició del 
Compte General de l’exercici 2014, entesa com el conjunt de fitxers en 
format normalitzat que permeten fer-ne la rendició simultània al 
Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, es va produir el 30 
d’octubre de 2015, dins del termini legalment establit. A més, el 22 de 
maig de 2015 es va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques una liquidació del pressupost de 2014, les xifres de la qual es 
corresponen amb les del Compte General retut al Tribunal de Comptes i 
a la Sindicatura de Comptes. 

Pel que fa al balanç de l’Ajuntament, que forma part del Compte General, 
s’ha comprovat que els imports dels epígrafs “Immobilitzat material” i 
“Immobilitzat immaterial” reflecteixen uns imports que no han sigut 
valorats de manera adequada, perquè no s’han practicat les 
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amortitzacions comptables corresponents, ni la quantia d’aquestes es 
concilia amb l’inventari de béns de l’Entitat. 

5. Informes de la Secretaria-Intervenció i informació al Ple de 
l’Ajuntament en l’exercici 2014 

 Informes de la Secretaria-Intervenció 

La documentació revisada en la fiscalització ha posat de manifest la 
inexistència de control intern en l’exercici 2014, perquè la Secretaria-
Intervenció no va realitzar les funcions previstes en l’article 213 del 
TRLRHL. En aquest context, pel que fa a la funció interventora, no es té 
constància que s’haja exercit la intervenció crítica o prèvia de tot acte, 
document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de 
contingut econòmic, segons el que estableix l’article 214.2 del TRLRHL. 

L’Ajuntament va certificar que en l’exercici 2014 no es van formular 
advertiments i que en l’exercici 2015 es van formular tres advertiments, 
encara que pel que fa a aquest últim exercici no s’han complit les 
obligacions d’informació establides en els acords del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 28 de setembre de 2012 i 30 de juliol de 2015, 
relatius a la tramesa a aquesta Institució dels advertiments i els acords 
adoptats que siguen contraris a aquests advertiments. 

La Secretaria-Intervenció va formular un advertiment el 23 de març de 
2015, davant la presentació de les peticions de determinats membres de 
l’Entitat per tal que els fossen abonades despeses per assistències a 
reunions, dietes i desplaçaments. L’advertiment es va formular perquè la 
regulació de les assistències no s’ajustava a la legalitat i es podria 
considerar una retribució parcial encoberta, perquè determinades 
despeses de manutenció superaven els límits fixats en les bases 
d’execució del pressupost i perquè algunes d’aquestes despeses 
corresponien a l’exercici 2014. 

En les bases 34a i 35a d’execució dels pressupostos dels exercicis 2014 i 
2015 es preveien les disposicions següents: 

- Cap membre de l’Entitat té dedicació exclusiva o parcial, ni té dret a 
percebre assignacions per assistència a òrgans col·legiats. Això no 
obstant, s’estableix un règim d’assignacions per a l’alcalde i els 
regidors amb delegació, per la mera atenció a veïns, gestions i 
reunions en el desenvolupament del seu càrrec, prèvia justificació, i 
es fixa una quantia diària de 38 euros per a l’alcalde i de 30 euros 
per als regidors delegats, amb un màxim de vint reunions al mes. 

- Les indemnitzacions per manutenció eren de 20 euros per mitja 
dieta i de 40 euros per dieta completa; la compensació per despeses 
de locomoció era de 0,33 euros el quilòmetre. 
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Les esmentades bases d’execució dels pressupostos de 2014 i 2015, per 
permeten el pagament d’assistències sense estar justificades, són 
contràries al que es disposa en l’article 7.2 de l’LBRL i en l’article 13 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals). Aquests articles disposen que els membres d’una entitat local 
que no tinguen dedicació exclusiva ni parcial, solament poden percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de l’entitat de la qual formen part, en la quantia assenyalada 
pel Ple d’aquesta. 

Cal fer notar que es té constància que les bases d’execució del pressupost 
de 2016 van modificar les vigents en exercicis anteriors, pel que fa als 
conceptes retributius esmentats, regulant únicament les assistències a 
òrgans col·legiats en un import de 30 euros per assistència, amb un 
màxim de quatre sessions al mes. 

Es va sol·licitar el detall de l’execució dels esmentats conceptes 
pressupostaris durant l’exercici 2014, així com la documentació 
justificativa i es van constatar les circumstàncies següents: 

- En el pressupost de 2014, els crèdits inicials per a les assistències i 
indemnitzacions van ser de 43.200 i 12.000 euros, respectivament, i 
els imports pagats van ser de 25.498 euros i 12.664 euros, 
respectivament. 

- L’Entitat solament disposa de documents comptables firmats per 
l’alcalde i la Secretaria-Intervenció, per un import conjunt de 4.690 
euros en concepte d’assistències (que és un 18% del total pagat) i de 
1.265,6 euros en concepte d’indemnitzacions (que representa un 
10% del total pagat). 

- L’Ajuntament no ha facilitat documentació sobre les obligacions 
reconegudes i pagaments realitzats en l’exercici 2014 a l’alcalde i a 
tres regidors, per un import conjunt de 20.908 euros, en concepte 
d’assistències derivades d’atenció a veïns, gestions i reunions 
distintes a les dels òrgans col·legiats, i d’11.399 euros en concepte 
d’indemnitzacions per dietes i desplaçaments, de manera que no hi 
ha constància que hagen sigut efectius. 

- Solament s’ha facilitat la documentació completa referida als 
pagaments realitzats al titular de la regidoria delegada de Serveis 
Socials, tant dels documents comptables, com de la seua 
justificació. 

- En la revisió dels justificants que s’han facilitat s’ha posat de 
manifest la insuficiència d’aquests i el fet recurrent que en totes les 
assistències consta una retenció del 5% en concepte d’aportació al 
partit, que es comptabilitza com a creditors no pressupostaris en el 
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compte 4190 i en el concepte número 20500. Aquest compte 
presentava, en data de 31 de desembre de 2014, un saldo creditor de 
3.526,88 euros. 

En data de 9 de juny de 2015, la Secretaria-Intervenció va advertir sobre 
diverses factures per dinars i per organització de festes, entre els anys 
2010 i 2014, que no figuraven en els registres comptables de l’Entitat, no 
disposaven de crèdit pressupostari i no estaven conformades per cap 
responsable, per un import total de 17.450 euros. L’alcalde va resoldre, en 
data de 10 de juny de 2015, compensar aquestes factures amb altres 
deutes que la societat esmentada mantenia amb l’Ajuntament per 
diversos conceptes tributaris corresponents als anys 2010 a 2013. 

Es considera que les actuacions mencionades de l’Ajuntament no 
s’ajusten a la legalitat ni als principis generals de la bona gestió 
econòmica i es pot esmentar les observacions següents: 

- En l’advertiment de la Secretaria-Intervenció es fa al·lusió a 
l’existència de tres factures de l’any 2011 i a dues factures de 2015, 
per serveis prestats en anys anteriors, sense que hi haja cap 
indicació a les causes que han determinat que es presentaren amb 
tant de retard, al marge de les pràctiques habituals en aquest tipus 
d’activitats econòmiques. 

- En l’expedient revisat no hi ha cap document que certifique que les 
factures presentades es corresponen amb serveis rebuts pel 
personal de l’Ajuntament o encarregats per aquest, requisit 
imprescindible, a la vista del retard en la seua presentació. 

- Les factures no estaven comptabilitzades en el compte 413 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, en la 
mesura en què no hi havia crèdit pressupostari per al pagament. 

- El Ple hauria d’haver tramitat l’expedient preceptiu de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, segons que estableix 
l’article 60.2 del TRRLRHL. 

- No s’esqueia formalitzar la compensació de deutes, en la mesura en 
què l’article 173.1 del TRLRHL disposa que les obligacions de 
pagament solament són exigibles de la hisenda pública local quan 
resulten de l’execució dels seus pressupostos respectius, o de 
sentència judicial ferma. 

- Amb independència de la circumstància anterior, interessa destacar 
que es compensen nombroses liquidacions tributàries dels anys 
2010 a 2013, que no es trobaven en el període de pagament 
voluntari, sense que es mencione en l’acord de compensació 
l’existència de recàrrecs de constrenyiment o interessos de demora, 
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que haurien d’haver sigut cobrats per l’Ajuntament i que no podien 
sen condonats per l’Entitat. 

Les circumstàncies expressades en aquest apartat, relatives als 
pagamentes efectuats a l’alcalde i determinats regidors, així com la 
compensació de deutes realitzada per l’Ajuntament, conformement al 
que s’expressa en l’apartat 5 de l’Informe, han de ser aclarides per 
l’Ajuntament, amb la finalitat de garantir que aquestes actuacions no 
hagen originat un perjudici a la hisenda municipal, que poguera ser 
constitutiva de responsabilitat comptable, amb la indemnització 
consegüent dels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’article 38.1 de 
la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes. 

 Morositat en operacions comercials 

En els dos primers trimestres de l’exercici 2014 la Secretaria-Intervenció 
municipal no va complir amb l’obligació d’elaborar un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Entitat. 
Aquesta obligació s’estableix en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

La Secretaria-Intervenció va començar a elaborar els informes esmentats 
en el tercer trimestre de l’exercici 2014 i el va trametre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques des de la data esmentada, però no 
a la Generalitat, fet que incompleix el que disposa l’article 4.4 de 
l’LRMOC. 

No han pogut comprovar-se els càlculs que es realitzen en els informes 
esmentats, d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, perquè en la 
informació que s’ha facilitat no es mostra un detall suficient de les 
operacions sobre les quals es basen. 

La Secretaria-Intervenció no ha complit amb la seua obligació d’elaborar 
i elevar al Ple l’informe anual de l’exercici 2014, sobre l’avaluació del 
compliment de la normativa en matèria de morositat, fet que incompleix 
l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura 
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector 
Públic. 

 Estabilitat pressupostària 

En el moment de l’aprovació inicial dels pressupostos dels exercicis 2014 
i 2015, la Secretaria-Intervenció no va elevar al Ple de l’Entitat l’informe 
sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, fet que incompleix el que es disposa en l’article 16.2 de 
l’RLEP. 
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Així mateix, en les modificacions pressupostàries realitzades durant 
l’exercici 2014, la Intervenció tampoc no va elaborar els informes 
preceptius independents d’avaluació de l’estabilitat pressupostària 
previstos en l’article 16.2 de l’RLEP, que no van ser elevats al Ple. 

En el mateix sentit, en la mesura en què no es va formalitzar el tràmit de 
liquidació del pressupost (conformement al que s’indica en l’apartat 5 de 
l’Informe i es detalla en l’apartat 4 d’aquest apèndix), no es va realitzar 
l’informe corresponent sobre el compliment del principi d’estabilitat 
pressupostària, previst en l’article 16.2 de l’RLEP. 

 Execució pressupostària i moviments de tresoreria 

En l’exercici 2014 la Secretaria-Intervenció no va remetre al Ple 
informació relativa a l’execució dels pressupostos de despeses i 
ingressos, ni tampoc dels moviments i la situació de la tresoreria, fets 
que incompleixen l’article 207 del TRLRHL i la base 47a d’execució del 
pressupost. 

En els exercicis 204 i 2015, la Secretaria-Intervenció no va presentar al Ple 
de l’Ajuntament l’informe anual sobre l’execució del pla d’ajust aprovat 
en data de 28 de març de 2012, motiu pel qual no va ser presentat davant 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fet que incompleix el 
que disposa l’apartat 6 de la disposició addicional primera de la LOEPSF. 

 Inventari de béns 

Hi ha un inventari aprovat en data d’1 de desembre de 2008, que no s’ha 
rectificat anualment, ni quan s’ha renovar l’Entitat, conformement al 
que es disposa en l’article 33 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. Així 
mateix, s’ha comprovat que no hi ha la necessària coordinació entre la 
comptabilitat i l’inventari general, per la qual cosa es recomana que 
l’Ajuntament dispose d’un inventari específic de caràcter comptable, en 
el qual s’apleguen els seus béns i drets, amb la finalitat de detallar de 
manera individualitzada els components de l’immobilitzat i que figure 
de manera adequada en el balanç de l’Entitat, d’acord amb la regla 16a 
de la Instrucció model simplificat de Comptabilitat Local (ICAL), 
aprovada per ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre. 

6. Resultat pressupostari de l’exercici 2014 

En el quadre que es recull tot seguit, es mostra el detall del resultat 
pressupostari de l’exercici 2014 i la seua comparació amb l’exercici 
anterior, amb les xifres expressades en euros. 
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Quadre 8: Resultat pressupostari 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 2014 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2014 

Resultat 
pressupostari 

2014 

Resultat 
pressupostari 

2013 

Var. 
2014/2013 

a. Operacions corrents 1.989.185 1.763.429 225.757 652.418 -65,4% 

b. Altres operacions no financeres 38.951 668.922 -629.970 -73.302 -759,4% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.028.137 2.432.350 -404.214 579.116 -169,8% 

2. Actius financers 0 0 0 0 - 

3. Passius financers -22.744 348.230 -370.973 -347.540 6,7% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2.005.393 2.780.580 -775.187 231.576 -434,7% 

Ajustos    

4.  Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 626.020 0  

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0 0 - 

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -149.167 231.576 -164,4% 

La revisió efectuada ha posat de manifest que el concepte “Resultat 
pressupostari de l'exercici” per una xifra negativa de 775.187 euros, s'ha 
calculat a partir dels registres comptables de l'Entitat. Encara que per a 
interpretar correctament aquesta xifra cal fer notar que en els 
expedients 2/2014 i 1/2015 l’Entitat ha imputat despeses al pressupost de 
l'exercici 2014 per un total de 504.984 euros, sense que hi haja acreditació 
documental de la realització de la prestació o del dret del creditor, 
segons que es detalla en l'apartat 5 de l'apèndix 3 d'aquest Informe. 

En el mateix sentit, cal considerar que no s’han imputat al pressupost un 
total de 108.978 euros, pels conceptes següents: 

- En els exercicis 2012 i 2014 es van realitzar pagaments a la 
Diputació de València, per dues quanties de 45.643 i 25.923 euros, 
que es trobaven pendents d’aplicar al pressupost en la data de 
tancament de l’exercici 2014, circumstància que no hauria d’haver-
se produït, perquè s’hauria d’haver formalitzat aquesta imputació. 

- Una part d’una quota vençuda d’amortització de capital d’un 
préstec –per una quantia de 19.962 euros– es va imputar al 
pressupost de l’exercici 2015, quan s’hauria d’haver imputat a 
l’exercici 2014, segons que es detalla en els apartats 6 i 9 d’aquest 
apèndix. 

- No figuraven en els registres comptables de l’Entitat ni disposaven 
de crèdit pressupostari factures rebudes per un import total de 
17.450 euros per pagaments realitzats pendents d’aplicació al 
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pressupost, conformement al que s’indica en l’apartat 5 de 
l’Informe i es detalla en l’apartat 5 d’aquest apèndix. 

L’Ajuntament incompleix la normativa pressupostària i comptable, 
perquè no porta el seguiment i control dels projectes de despesa, segons 
el que determinen les regles 42 i 43 de la ICAL. En aquest sentit, la nota 
20.4 de la memòria del Compte General de l’Ajuntament, relativa a les 
despeses amb finançament afectat, no mostra cap informació. En 
conseqüència, el sistema d’informació comptable no permet el 
seguiment i control de les despeses amb finançament afectat, el que 
impedeix registrar les desviacions eventuals de finançament que hi 
poguera haver, fet que incompleix les regles 44. 46 i 71 de la ICAL per a 
determinar els ajustos al resultat pressupostari. 

L’Ajuntament no presenta saldo inicial, ni final, en el compte 413 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” en els 
exercicis 2014 i 2015. En concret, en la data de tancament de l’exercici 
2014, l’import d’aquest compte hauria d’haver sigut, almenys, de 37.412 
euros, perquè no es van imputar al pressupost, ni es van comptabilitzar, 
dos imports de 19.962 euros, corresponent a part d’una quota vençuda 
d’amortització de capital d’un préstec, i de 17.450 euros, corresponent a 
factures rebudes presentades per un tercer en l’any 2015, referides a 
serveis rebuts per l’Ajuntament en l’exercici 2014 i anteriors. 

S’ha comprovat, d’altra banda, que el Ple de l’Ajuntament no ha tramitat 
durant els exercicis 2014 i 2015 expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per a imputar al pressupost aquelles despeses 
d’exercicis anteriors que no disposaven de crèdit pressupostari en 
l’exercici d’origen, en compliment del que disposen els articles 26.1 i 60.2 
del TRLHL. 

Es té constància de l’existència, almenys, de sis procediments judicials 
contra l’Ajuntament, pel que fa als quals no s’ha disposat de la 
documentació suficient per quantificar i avaluar la probabilitat que pel 
seu desenllaç pogueren sorgir obligacions per a l’Entitat. Aquesta 
circumstància s’hauria de tenir en compte en la valoració del resultat 
pressupostari de l’exercici 2014. Pel que fa a això, l’Ajuntament no ha 
informat de l’existència d’aquests litigis en la nota 22 de la memòria dels 
comptes anuals de l’exercici 2014, relativa a fets posteriors al tancament. 

7. Romanent de tresoreria de l'exercici 2014 

En el quadre següent es mostra el càlcul del romanent de tresoreria 
corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 aprovada 
per l'Ajuntament i la comparació d’aquesta amb el romanent de 
tresoreria de l'exercici 2013, amb les xifres expressades en euros. 
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Quadre 9: Romanent de tresoreria 

Components 2014 2013 Variació 
1. (+) Fons líquids 287.138 246.882 16,3% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.353.031 1.582.567 -14,5% 

(+) Del pressupost corrent  226.292 297.487 -23,9% 

(+) De pressupostos tancats 1.071.062 1.229.399 -12,9% 

(+) D’operacions no pressupostàries 55.676 55.681 0,0% 

(-)Cobraments realitzats pend. d'aplicació definitiva 0 0 - 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.065.760 592.223 80,0% 

(+) Del pressupost corrent 726.936 71.481 917,0% 

(+) De pressupostos tancats 145.990 310.650 -53,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 274.478 266.343 3,1% 

(-)Pagaments realitzats pend. d'aplicació definitiva 81.644 56.251 45,2% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 574.408 1.237.226 -53,6% 

II. Saldos de cobrament dubtós 569.647 0 - 

III. Excés de finançament afectat 0 0 - 

IV. Romanent tresor. per a desp. generals (I–II–III) 4.761 1.237.226 -99,6% 

El romanent de tresoreria total de l'exercici 2014 ha disminuït en 662.818 
euros respecte al de l'exercici 2013, com a conseqüència dels factors 
següents: 

- El resultat pressupostari negatiu de l’exercici 2014 per una quantia 
de 775.187 euros. 

- La variació positiva de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors 
per 112.523 euros. 

- Una regularització que disminueix el saldo del compte de caixa en 
153 euros, com s’explica en l’apartat 8 d’aquest apèndix. 

S’ha comprovat que el concepte “Romanent de tresoreria total” ha sigut 
quantificat amb les dades comptables que figuren al final de l’exercici, 
en aplicació de les regles 71 a 74 de la ICAL. No obstant això l’Entitat ha 
imputat al pressupost de l’exercici 2014 un total de 504.984 euros de 
despeses, sense que hi haja acreditació documental de la realització de la 
prestació o del dret del creditor –segons que s’ha comentat en l’apartat 
anterior, en analitzar el resultat pressupostari–. A més, tampoc ha 
imputat 108.978 euros corresponents a pagaments realitzats pendents 
d’aplicació, factures per serveis rebuts en l’exercici 2014 i anteriors, així 
com un venciment en 2014 d’una quota de préstec, que afectarien la seua 
quantificació. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Exercici de 2014 

33 

En la revisió del càlcul realitzat per l’Entitat per determinar el component 
del romanent de tresoreria denominat “saldos de cobrament dubtós”, per 
un import de 569.647 euros, s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- Fins a l’exercici 2013, el saldo era de zero euros, perquè l’Entitat no 
complia amb el que s’estableix en l’article 103.3 del TRLRHL, ni amb 
el que s’estableix en la base 45a d’execució del pressupost, que 
determinaven com de difícil o impossible recaptació tots els drets 
d’antiguitat superior a un any. 

- En l’exercici 2014 es va determinar per primera vegada una quantia, 
que tampoc s’ajustava a les bases d’execució del pressupost de 
l’Entitat, similars a les de l’exercici 2013, ni va ser calculada aplicant 
els límits mínims establits en l’article 193 bis del TRLRHL, sinó que 
va seguir altres criteris d’antiguitat. 

- S’ha calculat que si l’Entitat haguera aplicat les seus pròpies bases 
d’execució del pressupost en la liquidació del pressupost de 2014, 
els saldos de cobrament dubtós haurien sigut de 892.244 euros; i si 
haguera aplicat els límits mínims establits en l’article 193 del 
TRLRHL, haurien sigut de 617.395 euros. 

- L anota 4.g) de la memòria del Compte General de l’Ajuntament de 
l’exercici 2014 informa erròniament que el criteri per a determinar 
els saldos de cobrament dubtós ha sigut el de considerar com a tals 
tots els drets d’antiguitat superior a cinc anys. 

En l’exercici 2015 es van modificar les bases d’execució del pressupost, 
de manera que la seua base 26a estableix com a criteri per a determinar 
els saldos de cobrament dubtós l’aplicació dels límits mínims establits en 
l’article 193 bis del TRLRHL. L’aplicació d’aquesta base d’execució del 
pressupost a la liquidació de l’exercici 2015 ha determinat un saldo de 
cobrament dubtós de 743.026 euros. 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, en referir-se a l’anàlisi del 
resultat pressupostari, l’Ajuntament no porta un seguiment i control dels 
seus projectes de despesa, ni calcula les desviacions que es produeixen 
quan les dites despeses disposen de finançament afectat, a pesar que és 
obligatori conformement estableixen les regles 44, 46 i 71 de la ICAL. En 
conseqüència, el component denominat “excessos de finançament 
afectat del romanent de tresoreria”, que presenten tots un import de 
zero euros, es podia veure significativament afectat. 

En l’anàlisi del romanent de tresoreria s’ha posat de manifest que 
determinades operacions s’han classificat de manera incorrecta. Per tant, 
els components “Fons líquids” i “Obligacions pendents de pagament 
d’operacions no pressupostàries” per imports de 287.138 i 274.478 euros, 
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haurien de figurar per 68.226 i 55.566 euros, respectivament, tot això 
sense afectar l’import del romanent de tresoreria total. 

8. Anàlisi de la tresoreria en l’exercici 2014 

 Control intern 

Pel que fa al control intern en l’àrea de tresoreria, la fiscalització 
realitzada ha posat de manifest els incompliments de la normativa 
vigent i els procediments de gestió de la tresoreria inadequats, que es 
detallen tot seguit: 

- La funció de tresorer ha recaigut en els exercicis 2014 i 2015 a 
diversos regidors de l’Ajuntament, a pesar que aquestes funcions 
han de ser desenvolupades per un funcionari amb habilitació 
nacional, o excepcionalment per un funcionari de carrera de la 
Diputació Provincial o que preste serveis en l’Entitat Local, segons 
la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local. La regidora que exerceix les funcions de Tresoreria en el 
moment d’aprovació de l’Informe va ser nomenada per acord del 
Ple en sessió celebrada el 3 de juliol de 2015. 

- No s’ha aprovat el pla de disposició de fons al qual s’han 
d’acomodar les ordres de pagament, segons que estableix l’article 
187 del TRLRHL, ni s’ha complit amb l’obligació de remetre el Pla de 
Tresoreria al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, tal 
com estableix l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, en 
desenvolupament de les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOEPSF. 

- En els pagaments revisats dels exercicis 2014 i 2015, no hi ha 
constància de la signatura de la tresorera, circumstància que s’ha 
resolt en l’exercici 2016, en el qual figuren les tres signatures 
mancomunades: Presidència, Secretaria-Intervenció i Tresoreria, 
segons que estableix l’article 5.2.c) del Reial Decret 1174/1987. 

- S’ha comprovat que no es porta un seguiment i control dels valors 
rebuts en dipòsit per l’Ajuntament, tal com estableix la regla 12.3.h) 
de la ICAL. En aquest sentit, en l’acta d’arqueig corresponent al 31 
de desembre de 2014 s’ha reflectit un import de 107.893 euros en 
concepte de valors, sense que es tinga constància de la seua 
composició i desglossament. 

 Caixa operativa 

El saldo de la caixa operativa a 31 de desembre de 2014, segons els 
registres comptables de l’Entitat, pujava a 1400 euros. En la revisió 
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efectuada s’han posat de manifest les circumstàncies següents que 
mostren un funcionament irregular i l’absència d’un control adequat: 

- L’Entitat no va realitzar arquejos periòdics, sinó exclusivament un 
arqueig en la data de tancament de l’exercici, en el qual figura un 
saldo de 1.400 euros, que no està degudament justificat. Aquesta 
falta de control intern també es posa de manifest en el saldo 
d’obertura de l’exercici 2014, que desquadra en 153,2 euros respecte 
del saldo de tancament de l’exercici 2013, com a conseqüència 
d’una regularització comptable registrada en gener de 2014. 

- No es té constància que en la data de constitució de l'actual 
Corporació s'efectuara un arqueig de caixa, conforme resulta 
preceptiu en aplicació de l'article 36 del ROFEL. 

- En la base 40a d'execució del pressupost s'establia que els ingressos 
de la tresoreria municipal havien de realitzar-se sempre en 
comptes bancaris. No obstant això, s'ha comprovat que durant 
l'exercici 2014 es van realitzar ingressos en caixa per un import de 
7.962 euros, en concepte de recaptació de tributs i multes, el 29,6% 
dels quals no es troben degudament justificats. 

- En l'exercici 2014 hi ha eixides de caixa per un import de 9.772 
euros, que corresponen a despeses menors, un 26,6% dels quals no 
estan degudament justificats. 

La caixa operativa es va cancel·lar en data 16 de juny de 2015 i la revisió 
dels moviments comptables fins aquesta data ha posat de manifest 
l'existència d'eixides de caixa per import de 23.705 euros, sota el 
concepte de devolucions d'ingressos indeguts en el cobrament de la taxa 
per prestació del servei de tractament de residus urbans de 2014, sense 
que s'haja promogut cap dels procediments de revisió previstos en la Llei 
General Tributària, ni hi haja fiscalització de conformitat per la 
Secretaria-Intervenció. 

S'ha comprovat que en el moment de la cancel·lació de la caixa operativa 
es va traspassar els diners existents, per una xifra de 1.226 euros, a un 
dels comptes bancaris operatius, havent quedat un saldo comptable 
inexistent en el compte de caixa per 813 euros, que està pendent de ser 
regularitzat i que posa de manifest el seu funcionament inadequat. 

 Bancs i institucions de crèdit 

El saldo de bancs i institucions de crèdit a 31 de desembre de 2014, 
segons els registres comptables de l'Entitat, es mostra en el següent 
quadre, amb les xifres expressades en euros. 
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Quadre 10: Tresoreria 

Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 66.826 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 218.912 

Total 285.738 

Com a resultat del procediment de confirmació de saldos amb les 
entitats de crèdit, interessa destacar les observacions següents: 

- El saldo dels comptes restringits de recaptació hauria d’haver sigut 
zero, de manera que està sobrevalorat en 218.912 euros. En 
conseqüència, aquest és l’import en que s’hauria de reduir el saldo 
creditor de les obligacions pendents de pagament d’operacions no 
pressupostàries, en el qual s’ha realitzat una comptabilització 
errònia, segons que s’indica en l’apartat 7 d’aquest apèndix. 

- En data de 31 de desembre de 2014 hi havia dos comptes restringits 
de recaptació amb saldo zero, que no van ser inclosos entre la 
documentació que s’ha d’unir al Compte General, d’acord amb la 
regla 86 de la ICAL. 

9. Endeutament 

Tot seguit es recull un detall per comptes comptables de l’endeutament 
de l’Entitat a 31 de desembre de 2013 i 2014, que representa dos 
percentatges del 85% i el 74% del total dels deutes exigibles a 
l’Ajuntament. 

Quadre 11: Endeutament 

Compte Concepte 2013 2014 

1700 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 3.171.496 3.171.496 

1710 Deutes a llarg termini 69.863 -301.111 

 C. II Altres deutes a llarg termini 3.241.358 2.870.385 

5200 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 414.629 414.629 

5210 Deutes a curt termini 4.843 4.843 

 D. II Altres deutes a curt termini 419.472 419.472 

 Total 3.660.831 3.289.857 

En la data de tancament de l'exercici 2014 el deute financer de 
l'Ajuntament representava el 161% dels ingressos corrents liquidats en 
l'exercici, de manera que l'Entitat tenia un significatiu endeutament, 
circumstància que exigia generar elevats estalvis anuals per a poder 
afrontar els venciments de capital i interessos. En aquest sentit, 
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l'endeutament de l'Ajuntament, en data 31 de desembre de 2014, se 
situava aproximadament en 1.400 euros per habitant, xifra que supera el 
doble dels 647 euros per habitant que de mitja tenen els municipis de la 
Comunitat Valenciana, segons consta en l'Informe de la Sindicatura de 
Comptes sobre el Compte General de les entitats locals de l'exercici 2014. 

En la nota 14 de la memòria dels comptes anuals relativa a l'exercici 2014 
figura una escassa informació sobre l'endeutament, en concret les dades 
següents: 

Quadre 12: Identificació del deute 

Identificació del 
deute 

Pendent a 1 de gener  

Amorti. 

Pendent a 31 de desembre 

Llarg 
termini 

Curt 
termini Total 

Llarg 
termini 

Curt 
termini Total 

Préstecs bancaris 3.241.358 419.472 3.660.831 -370.973 2.870.385 419.472 3.289.857 

Aquesta informació es considera insuficient i permet concloure que el 
Compte General de l'exercici 2014 no mostra la imatge fidel de 
l'endeutament financer de l'Ajuntament, ja que omet el detall individual 
degut de cadascuna de les seues operacions i la seua agrupació per 
categories, conformement al que s'estableix en la nota 12 de la memòria 
del Pla de Comptes Local aprovat per la ICAL. 

A partir de la informació obtinguda de les entitats de crèdit, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i de la Central d’Informació de 
Riscos del Banc d’Espanya, s’ha confeccionat el quadre següent que 
mostra la situació i evolució real de les operacions que integren 
l’endeutament de l’Ajuntament. 
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Quadre 13: Operacions d'endeutament 

Identificació del 
deute 

Pendent a 1 de gener Amorti. i 
altres 

variacio. 

Pendent a 31 de desembre 

Llarg 
termini 

Curt 
termini Total 

Llarg 
termini 

Curt 
termini Total 

Deutes amb entitats 
públiques (FPP2) RDL 
4/2012 

1.385.617 92.375 1.477.992 -92.375 1.385.617 0 1.385.617 

BBVA RDL 8/2011 1.550.159 95.461 1.645.620 -95.461 1.448.975 101.184 1.550.159 

BBVA RDL 5/2009 116.467 151.941 268.408 -151.941 0 116.467 116.467 

Santander 146.666 36.667 183.333 -36.667 110.000 36.667 146.667 

Caixa Ontinyent 0 2.006 2.006 -2.006 0 0 0 

ICO 0 27.177 27.177 -27.177 0 0 0 

Deutes amb entitats 
de crèdit 1.813.292 313.252 2.126.544 -313.252 1.558.975 254.318 1.813.293 

Reintegrament PIE 
2008 27.654 3.951 31.605 -3.951 23.703 3.951 27.654 

Reintegrament PIE 
2009 37.007 5.287 42.294 -5.287 31.720 5.287 37.007 

Quota impagada RDL 
8/2011  11.104 11.104 -11.104 - - - 

Quota impagada FPP2 - - - 19.962 0 19.962 19.962 

Altres deutes (MHAP) 64.661 20.342 85.003 -380 55.423 29.200 84.623 

Total 3.263.570 425.969 3.689.539 -406.007 3.000.015 283.518 3.283.533 

La revisió de l’endeutament financer de l’Ajuntament ha posat de 
manifest les circumstàncies següents, que cal destacar: 

- L’execució del capítol 9 del pressupost de despeses de l’exercici 
2014 ha sigut inadequada, perquè el romanent de crèdit hauria 
pujat a 71.240 euros si no s’haguera realitzat la transferència de 
crèdit de 47.443 euros, contrària a la normativa aplicable (segons 
que es detalla en l’apartat 3 d’aquest apèndix). Per tant, es podrien 
haver imputat a aquest capítol del pressupost els 45.622 euros de 
venciments de capital, que van ser imputats indegudament en dues 
parts: 25.660 euros al capítol 3 “Despeses financeres” i als restants 
19.962 euros al pressupost de l’exercici 2015. 

- S’ha produït un control inadequat de l’endeutament, que ha portat 
a fer-ne una classificació comptable incorrecta entre el curt i el llarg 
termini, tant al començament com al tancament de l’exercici 2014. 
Aquesta circumstància ha determinat que la previsió d’amortització 
de deutes en el capítol 9 del pressupost de despeses per a l’exercici 
2015, per 409.675 euros, haja excedit en més de 150.000 euros; així 
com a incorreccions en l’estat de previsió i moviments del deute, 
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que ha d’acompanyar l’expedient dels pressupostos de 2014, 2015 i 
2016. 

- Les diferències entre el deute comptabilitzat per l’Entitat i el deute 
real, al començament i al tancament de l’exercici 2014, per dues 
quanties de 28.708 i 6.324 euros, provenen de la comptabilització 
indeguda de determinades operacions. 

- S’ha comprovat que a 31 de desembre de 2013, es trobaven 
pendents de pagament interessos per quotes vençudes de préstec 
per un import de 22.629 euros. 

L’Entitat s’ha acollit a diverses previsions legislatives, amb la finalitat de 
poder regularitzar els seus deutes per operacions comercials, d’acord 
amb el que es recull en el quadre següent. 

Quadre 14: Previsions legislatives 

Concepte Pla aprovat 
Operació 

endeutament 
aprovació 

Import 
factures 

Deute 
pendent de 
pagament a 
31/12/2014 

RDL 5/2009 01-07-2009 20-07-2009 727.711 116.467 

RDL 8/2011 No aplica 29-12-2010 1.821.300 1.550.159 

RDL 4/2012. 1a fase 28-03-2012 21-05-2012 1.477.992 1.385.617 

Total 4.027.003 3.052.243 

L'Ajuntament tenia un pla d'ajust aprovat l'any 2012 i no es té constància 
que haja complit amb l'obligació de remetre trimestralment determinada 
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, prevista 
en l'apartat 4 de la disposició addicional 1a de la LOEPSF. 

S'ha comprovat, així mateix, que l'Ajuntament ha incomplit la principal 
mesura prevista en el pla d'ajust esmentat, que consistia a incrementar 
el tipus de gravamen aplicable als béns de naturalesa urbana en l’Impost 
sobre Béns Immobles, que en el període impositiu 2013 es va situar en un 
percentatge del 0,83% i que havia d'haver-se aplicat en anys posteriors. 
En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament de 28 de maig de 2014 va acordar 
rebaixar al 0,7% l'esmentat tipus de gravamen. La Secretaria-Intervenció 
va formular un advertiment a aquesta decisió, basant-se en el fet que 
aquest impost s'havia meritat el dia 1 de gener de 2014 i aquest acord era 
contrari a dret segons la jurisprudència continguda en el seu informe, ja 
que representa l'aplicació retroactiva d'una ordenança fiscal. 

S'ha calculat que l'efecte d’aquesta mesura per a l'exercici 2014 ha 
representat una reducció en la recaptació de l'impost de 142.478 euros i 
d'una quantia semblant per a l'exercici 2015. 
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APÈNDIX 3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Castelló de Rugat és una entitat integrant de 
l’Administració local i forma part del sector públic, d’acord amb el que es 
disposa en l’article 3.1a) de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
el text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. En conseqüència, els contractes administratius que 
celebre l’Ajuntament, segons que es disposa en l’article 19 de l’LCSP, 
s’hauran d’atenir, quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i 
extinció al que es disposa en aquest text legal i les seues disposicions de 
desplegament. Les competències com a òrgans de contractació 
corresponen al President i al Ple de l’entitat local, en funció de l’import i 
de la duració del contracte, conforme s’estableix en la disposició 
addicional 2a de l’LCSP. 

2. Perfil de contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa s’ha comprovat que l’Ajuntament ha creat en la seua 
pàgina web un perfil de contractant, encara que s’han posat de manifest 
els incompliments següents de l’LCSP. 

- Els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius en 
els procediments de contractació publicats en el perfil de 
contractant no estan firmats electrònicament, segons que 
s’estableix en la disposició addicional 16.1.f) de l’LCSP. 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
disposa d’un dispositiu que acredite de manera fefaent el moment 
d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi inclou, en el 
sentit exposat en l’article 53.2 de l’LCSP. En aquest context, el 
sistema no inclou l’històric de la informació contractual 
publicitada, de manera que no s’ha pogut verificar si s’ha complit 
amb les obligacions de publicitat de les convocatòries de licitacions 
i dels seus resultats. 

S’ha comprovat, d’altra banda, que l’Ajuntament no disposa d’un manual 
de procediments o instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de 
contractant. Aquesta circumstància hauria de ser resolta per 
l’Ajuntament, amb la finalitat de garantir la transparència i l’accés públic 
a la informació relativa a l’activitat contractual de l’Ajuntament. 

3. Contractes formalitzats en els exercicis 2014 i 2015 

L'anàlisi de la informació facilitada per l'Ajuntament ha permés elaborar 
el següent quadre, en el qual s'indica el nombre i import dels contractes 
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formalitzats en els exercicis 2014 i 2015, detallats per tipus i 
procediments d'adjudicació, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 15: Contractes formalitzats 

Tipus de 
contractes  

Procediments 
d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nombre % 

Obres 

Obert 107.342 45% 1 50% 

Negociat 130.274 55% 1 50% 

Subtotal 237.616 100% 2 100% 

Gestió de serveis 
públics 

Obert 6.000 100% 1 100% 

Subtotal 6.000 100% 1 100% 

Total contractes 2014 243.616  3  

Obres 
Negociat 279.000 100% 1 100% 

Subtotal 279.000 100% 1 100% 

Subministraments 
Negociat 33.918 100% 1 100% 

Subtotal 33.918 100% 1 100% 

Total contractes 2015 312.918  2  

4. Expedients de contractació revisats 

A fi d'analitzar si s’ha tramitat de manera adequada la contractació 
efectuada per l'Ajuntament en els exercicis 2014 i 2015, s'ha seleccionat 
la mostra que es detalla en el quadre següent, en el qual les xifres 
s'expressen en euros. Aquesta mostra representa el 98% i 100%, 
respectivament, de l'import dels contractes formalitzats en els exercicis 
2014 i 2015. 

Quadre 16: Contractes analitzats 

Tipus Expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 

Obra 1/2014 0bras incloses en el pla de 
camins rurals 2014-2015 Ordinària Cap 130.274 

Obra 2/2014 

Finalització de les obres 
d'urbanització Sector U-2 
“Eixamplament Horta 
Gran” 

Ordinària Obert 107.342 

Total mostra 2014 237.616 

Obra 1/2015 
Instal·lació d'herba 
artificial en camp de 
futbol municipal 

Ordinària Negociat 279.000 

Subministraments 3/2015 Calefacció col·legi públic Ordinària Negociat 33.918 

Total mostra 2015 312.918 
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El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar si la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l'adequada 
comptabilització de la despesa. S'han analitzat de manera especial els 
criteris d'adjudicació, així com la baremació i valoració en els diferents 
procediments d'adjudicació. 

En el marc de la fiscalització realitzada, interessa posar de manifest que 
l'Ajuntament no ha facilitat la informació següent, que li va ser 
sol·licitada: 

- Relació dels contractes en vigor en 2014 i 2015 adjudicats en els 
exercicis anteriors. 

- Relació de modificacions contractuals, liquidacions, pròrrogues i 
extincions per resolució, corresponents als exercicis 2014 i 2015. 

- Relació certificada dels convenis firmats en 2014 i 2015 o en 
exercicis anteriors que es trobaren en vigor. 

Les circumstàncies anteriors han determinat una limitació a l’abast de la 
fiscalització realitzada en l’àrea de contractació, en la mesura en què no 
han pogut ser analitzats els documents esmentats, amb la finalitat 
d’oferir una visió més completa d’aquesta àrea. 

5. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

En la fiscalització realitzada s’han posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 6.1 “Fonaments de l’opinió amb excepcions” relativa a la 
contractació. En els apartats següents es descriuen aquests 
incompliments significatius i d’altres, així com observacions derivades 
de la revisió de la contractació que, si és el cas, també els hauran de tenir 
en compte els responsables de l’Entitat. 

 Contractes formalitzats en 2014 i 2015 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes, 
s’han posat de manifest les incidències següents de caràcter general o 
que afecten la major part dels expedients revisats: 

- La convocatòria de les licitacions i els seus resultats no es 
publiquen en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ni en 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, fet que incompleix 
la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, 
de Garantia de la Unitat de Mercat. 
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- En l’exercici 2014, la Secretaria-Intervenció no va exercir les seues 
funcions de control intern pel que fa a un nombre significatiu dels 
documents de gestió de la despesa revisats, en els quals no hi ha 
constància que s’haguera realitzat. 

- Hi ha nombrosos documents comptables de l’exercici 2014 que 
manquen de validesa, perquè no consta la signatura del 
responsable d’aprovar la despesa. 

- Els expedients de contractació manquen d’un nombre assignat, 
circumstància que dificulta fer-ne un seguiment i un control 
adequats. En aquest context es considera que l’Ajuntament hauria 
d’assignar-li un nombre identificatiu a tots els expedients de 
contractació. 

- No s’ha pogut comprovar si s’ha complit amb les obligacions de 
publicitat de les convocatòries de licitacions i dels seus resultats en 
el perfil de contractant, per les raons exposades en l’apartat 2 
d’aquest apèndix. 

- No consta el nomenament de la Mesa de Contractació per l’òrgan de 
contractació, ni la seua publicació en el perfil del contractant, 
segons que estableix l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- No consta en els expedients revisats que hagen sigut certificades 
les proposicions presentades pels licitadors per a remetre-les a la 
mesa o òrgan de contractació, conformement al que estableix 
l’article 80.5 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre (RLCAP). 

- En els expedients tramitats mitjançant procediment negociat, el 
plec de clàusules administratives particulars no distingeix entre els 
criteris d’adjudicació i els aspectes de la negociació, segons que es 
disposa en l’article 176 de l’LCSP. En aquest sentit, en l’expedient 
administratiu no hi ha constància documental d’aquesta 
negociació, segons que es desprén del que disposen els articles 
169.1 i 178.4 de l’LCSP. 

- Els contractes formalitzats en 2014 no van ser comunicats al 
Registre de Contractes del Sector Públic, fet que incompleix el que 
disposa l’article 333 de l’LCSP. 

- Els contractes formalitzats en 2014 i 2015 no van ser comunicats a 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en els 
termes previstos per l’article 29 de l’LCSP i per la Instrucció 
aprovada mitjançant Acord del Consell de la Sindicatura de 13 de 
setembre de 2013. 
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a) Expedient 1/2014. Obres incloses en el pla de camins rurals 2014-2015 

 En el treball de fiscalització realitzat s’ha posat de manifest, que es 
tracta d’un contracte d’obres, adjudicat prescindint totalment i 
absolutament del procediment legalment establit, que atorga 
directament un avantatge a una entitat que havia contractat 
prèviament amb l’Ajuntament. Aquesta circumstància determina la 
nul·litat del contracte, d’acord amb el que es preveu en l’article 32.d) 
de l’LCSP. 

 En sessió celebrada el 26 de març de 2014, el Ple va acordar 
adjudicar directament les obres valorades en 93.016 euros a un 
contractista al qual se li devia un import de 37.258 euros per altres 
obres d’exercicis anteriors, establint com a forma de pagament 
d’ambdós imports el lliurament de dues parcel·les de titularitat 
municipal. Pel que fa a l’operació anterior, que implica la 
transferència de béns patrimonials de l’Ajuntament, s’han posat de 
manifest els incompliments següents de la normativa vigent: 

- En l’expedient no s’identifica la situació jurídica de les 
parcel·les, als efectes previstos en l’article 113 del Reglament 
de Béns de les Entitats Locals (RBEL), aprovat per Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, i s’ha fet la depuració de la situació 
física i jurídica. 

- No es té constància que es formalitzara el requisit previ de la 
valoració tècnica dels béns patrimonials que s’acorda alienar, 
en el qual se n’acredite de manera fefaent el preu, fet que 
incompleix el que disposa l’article 118 de l’RBEL. Aquest 
incompliment és especialment rellevant, perquè no hi ha 
constància en l’expedient que hi haja una equivalència entre 
el valor de les obres rebudes i dels béns transmesos. 

- No consta la comunicació preceptiva a l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma, segons que estableixen l’article 79,1 del 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local (TRRL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 109.1 de l’RBEL. 

 En la revisió de l’expedient de contractació s’han posat de manifest, 
així mateix, les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- Les úniques dues certificacions emeses pel director de l’obra 
solament es troben autoritzades pel tècnic responsable que les 
emet i no hi figura la conformitat del contractista, fet que 
incompleix l’article 149 de l’RLCAP. 

- El contractista ha reclamat la transmissió per part de 
l’Ajuntament de les parcel·les esmentades, ja que ha emés i 
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presentat a l’Ajuntament dues factures de dates 17 de 
desembre de 2014 i 10 de juliol de 2015, per dos imports de 
59.035 i 26.255 euros, encara que aquesta última factura no es 
troba comptabilitzada en la data d’aprovació de l’Informe. 

b) Expedient 2/2014. Finalització de les obres d’urbanització Sector U-2 
“Eixample Horta Gran” 

 Es tracta d’un contracte d’obres que pel seu import de licitació es 
podia haver tramitat mitjançant un procediment negociat sense 
publicitat. Això no obstant, s’ha seguit una tramitació ordinària 
mitjançant el procediment obert, adjudicat per un import de 
107.342 euros, amb una baixa d’adjudicació de l’11.3%, formalitzat 
el 4 de setembre de 2014, amb una duració de 6 mesos i amb el preu 
com a únic criteri d’adjudicació. 

 En la revisió dels documents que integren l’expedient administratiu 
s’han observat les circumstàncies següents que interessa resaltar: 

- En l’expedient administratiu facilitat no consta l’acta de 
replanteig, prèvia a la tramitació de l’expedient de 
contractació, en compliment del que disposa l’article 126 de 
l’LCSP. 

- El plec de clàusules administratives particulars no estableix el 
codi CPV, que permet identificar la prestació dels contractes i 
la seua qualificació, referit al vocabulari comú dels contractes 
públics previst en la disposició transitòria primera de l’RLCSP. 

- No consta en l’expedient la notificació a la resta de licitadors o 
candidats de l’acord d’adjudicació, segons que estableix 
l’article 151.4 de l’LCSP, a fi que aquests puguen interposar de 
manera fonamentada els recursos que pertoque. 

- El contracte va ser adjudicat amb anterioritat a la recepció de 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i de disposar efectivament dels mitjans que 
s’hagueren compromés a dedicar o a adscriure a l’execució del 
contracte, fets que incompleixen l’article 151.3 de l’LCSP. 

- En el moment de formalitzar-se el contracte es va dictar un 
acte administratiu de reconeixement de l’obligació, per un 
import de 129.884 euros, sense que es donara el requisit previ 
de la realització de la prestació, fet que incompleix l’article 59 
del TRLRHL. 

- No s’ha complit amb l’obligació d’abonar el preu dins del 
termini dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les 
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certificacions d’obra, segons el que s’estableix en l’article 216.4 
de l’LCSP. 

 Els incompliments referits al projecte d’obres han determinat una 
execució inadequada del contracte, perquè no s’hi preveien unes 
necessitats sobre treballs d’electricitat que van obligar a subscriure 
una acta de paralització total per temps indefinit, ja que va ser 
necessari tramitar obres complementàries per a esmenar-les, 
encara que en l’acta no s’incorpora el mesurament de l’obra 
executada que exigeix l’article 103.2 del TRLCAP. 

 Pel que fa a l’obra complementària, no consta en l’expedient el 
contracte subscrit amb el mateix contractista, ni que s’haja seguit el 
procediment previst en l’article 234 de l’LCSP, quant al fet que 
aquestes obres preveuen modificacions del projecte inicial en els 
capítols de la mitjana tensió i centre de transformació, obres 
pendents d’executar perquè estan pendents que la conselleria 
competent aprove els projectes específics. 

c) Expedient 1/2015. Instal·lació de gespa artificial en camp de futbol 
municipal 

 Es tracta d’un contracte d’obres tramitat de manera ordinària 
mitjançant un procediment negociat amb publicitat, adjudicat per 
un import de 279.000 euros, amb una baixa d’adjudicació del 9,9%, 
formalitzat el 17 de març de 2015 amb una duració de 9 setmanes. 
Les despeses d’aquest contracte són finançades en un 54% per la 
Diputació de València, a través d’una subvenció concedida per la 
qual es va formalitzar un conveni singular en data de 23 d’octubre 
de 2014. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- No s’ha formalitzat l’informe de necessitat de la contractació, 
en compliment del que disposen els articles 22, 109 i 112 de 
l’LCSP, a fi de determinar amb precisió la naturalesa i extensió 
de les necessitats que es pretén cobrir amb el contracte, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-lo, 
amb la finalitat de garantir una utilització eficient dels fons 
públics, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa. 

- En la data de 26 de novembre de 2014, amb anterioritat a 
l’adjudicació i formalització del contracte, es va dictar un acte 
administratiu de reconeixement d’una obligació per import de 
375.100 euros, equivalent al pressupost de licitació, sense que 
es donara el requisit previ de la realització de la prestació 
segons el que estableix l’article 59 del TRLRHL. 
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- El 3 de març de 2015, un dia abans de l’adjudicació del 
contracte, la Secretaria-Intervenció va formalitzar un 
advertiment sobre distintes qüestions legals que afectaven la 
tramitació de l’expedient de contractació, entre les quals cal 
destacar que el plec de clàusules administratives particulars 
no havia sigut informat per la Secretaria-Intervenció, 
conformement és preceptiu segons estableix l’apartat 7 de la 
disposició addicional segona de l’LCSP. 

- En relació amb els criteris d’adjudicació, s’ha comprovat que 
en l’expedient no es motiva la seua elecció, conformement al 
que determina l’article 109.4 de l’LCSP, amb la finalitat de 
garantir el compliment dels principis de transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte establits en l’article 1 de 
l’LCSP. 

- La fórmula de valoració del criteri econòmic altera la 
importància relativa assignada prèviament a aquest criteri en 
els plecs de clàusules administratives particulars, fet contrari 
al que disposa l’article 150.4 de l’LCSP. 

- Una de les millores que es valoren entre els criteris avaluables 
mitjançant fórmules està referida a l’abonament d’honoraris 
tècnics per la redacció del projecte, estudi de seguretat i salut, 
i direcció d’obres per valor de 17.545 euros, que figura amb 
una ponderació de 20 punts. Es considera, però, que no 
constitueix una millora vinculada directament a l’objecte del 
contracte, segons és obligatori en aplicació de l’article 150.1 de 
l’LCSP. 

- Els informes tècnics de valoració emesos no motiven 
adequadament les puntuacions atorgades. En aquest context, 
cal ressenyar que l’informe corresponent a la valoració dels 
criteris avaluables mitjançant judici de valor és subscrit per la 
Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament i no pel tècnic emissor 
d’aquest. 

- No s’ha donat compliment a l’obligació establida en l’article 
154.2 de l’LCSP, de donar publicitat de la formalització del 
contracte. 

d) Expedient 3/2015. Calefacció col·legi públic 

 Es tracta d’un contracte de subministraments tramitat de manera 
ordinària, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, 
adjudicat per un import de 33.918 euros en data de 9 de juliol de 
2015, sense baixa d’adjudicació, amb una duració de dos mesos. 
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 El 80% del cost de l’adquisició de calderes de biomassa està 
subvencionat per la Diputació de València en el marc del Pla 
d’Eficiència Energètica 2014 d’equips de calefacció, que establia la 
cessió al contractista per part de l’Ajuntament del dret de 
cobrament de la subvenció per 27.134 euros. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar. 

- No consta en l’expedient la documentació acreditativa de la 
capacitat d’obrar de l’adjudicatari i la declaració responsable 
com a prova de la no concurrència d’una prohibició de 
contractar, preceptives segons el que s’estableix en els articles 
72 i 73 de l’LCSP. 

- L’acreditació de la solvència tècnica i econòmica de 
l’adjudicatari se li va sol·licitar una vegada adjudicat el 
contracte, quan en aplicació del que disposa l’article 151.2 de 
l’LCSP ha de sol·licitar-se abans de l’adjudicació. Amb 
independència d’aquesta circumstància, aquesta acreditació 
no consta en l’expedient administratiu. 

- El contracte no té data, circumstància que impedeix confirmar 
que s’han complit els terminis per a fer-ne la formalització i 
que no s’ha iniciat amb anterioritat la seua execució, en 
compliment del que disposa l’article 156 de l’LCSP. 

- En data de 16 de desembre de 2015 l’Ajuntament va efectuar 
un pagament parcial del subministrament al contractista, 
sense tenir en compte l’existència de la cessió del dret de 
cobrament, fet que va provocar un pagament indegut al 
contractista, per un import de 6.717,2 euros, que es troba 
pendent de regularització. 

 Contractes menors formalitzats durant 2014 i 2015 

Es consideren contractes menors tots els contractes d’import inferior a 
50.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, i de 18.000 euros, quan 
es tracte d’altres contractes. Tot això sense perjudici del que disposa 
l’article 206 de l’LCSP, en relació amb les obres, serveis i 
subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. 

En el marc de la fiscalització de l’àrea de contractació, s’han revisat els 
contractes menors que es mencionen en el quadre següent, amb les 
xifres expressades en euros. 
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Quadre 17: Contractes menors 

Any 
expedient Nomb. Tipus Objecte Import  

2014 1 OB Adequació parc infantil “Horta Gran” 24.793 

2015 2 SU Adquisició mobiliari urbà.  2.028 

2015 3 SU Adquisició mobiliari urbà.  3.015 

2015 4 SU Actuacions en parcs i jardins 5.464 

2015 5 SU Actuacions en parcs i jardins 1.899 

En la revisió dels contractes menors seleccionats, s’han posat de 
manifest les circumstàncies d’interés següents: 

- En l’expedient núm. 1, no consta el pressupost de les obres i la 
factura no detalla els conceptes d’obra realitzats. Aquesta 
circumstància impedeix verificar la realitat de l’objecte contractual, 
a fi de classificar-lo correctament com a contracte d’obres, fet que 
incompleix el que es disposa en l’article 111 de l’LCSP. En el mateix 
sentit, tampoc consta l’autorització prèvia de la despesa, ni el 
document comptable d’autorització, compromís i reconeixement de 
l’obligació, ni l’acta de recepció de l’obra realitzada. 

- En els expedients núm. 3 i 4 no consta l’aprovació de la despesa, 
segons el que estableix l’article 111 de l’LCSP. 

- En l’expedient núm. 4 no es detalla el subministrament adquirit i 
no està conformada la prestació. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, altres proves 
realitzades han posat de manifest la falta d’integritat de la relació 
certificada de contractes menors facilitada, així com altres 
circumstàncies que interessa destacar. 

- S’han seleccionat 25 documentes comptables referits a 11 
proveïdors, i s’ha posat de manifest que set documents no consten 
en la relació de contractes menors facilitada i quatre documents no 
consten en el registre de factures de l’any respectiu. 

- L’Entitat ha contractat la defensa jurídica de l’Ajuntament sense 
haver instruït cap procediment a l’efecte i sense que s’haja aportat 
el contracte que dóna cobertura als dits serveis. En aquest context, 
encara que els imports facturats en els exercicis 2014 i 2015 es 
corresponen amb una contractació menor, s’hauria de licitar un sol 
contracte de defensa legal tenint en compte la quantia global de 
tots els judicis que comprenga, així com la duració d’aquests, a fi de 
respectar els principis de publicitat i lliure concurrència. 
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- En data d’1 de desembre de 2014 es van reconéixer obligacions en el 
pressupost corrent, per import de 3.788 euros, en concepte de 
despeses protocol·làries d’exercicis anteriors, entre l’any 2007 i el 
2012, sense que conste autorització de la despesa, signatura de la 
Secretaria-Intervenció en el document comptable ni conformitat de 
la prestació. 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d'informes de fiscalització s'han 
comentat amb els gestors en la fase d'execució del treball de camp, 
prèviament a la formulació de l'esborrany de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va 
tenir coneixement de l'esborrany de l'Informe de fiscalització 
corresponent a l'any 2014, aquest va ser tramés al comptedant perquè, 
en el termini concedit, en formulés les al·legacions. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, si era el cas, les 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 els informes justificats 
que s’han emès sobre aquestes —els quals han servit d'antecedents 
perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no—, s’incorporen en 
els annexos II i III. 



 

 

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 2016 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 6 
d’octubre de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 6 d’octubre de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 
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EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

1.089.606

26.000

272.155
695.643

11.400
187.799

57.775
0
2

2.340.380

1.089.606

26.000
272.155

695.643
11.400

187.799

57.775
879.728

2

3.220.108

0 0

0
0

0
0
0

0
   --
0

0
0
0
0
0
0

879.728
0

879.728 38

949.404

29.959
279.464
724.004

6.354
0

38.951
0

-22.744

2.005.393

765.603

29.959
255.042
710.635

6.354
0

34.251
0

-22.744

1.779.101

47

1
14
36

0
0
2
0

-1

100

87

115
103

104
56

0
67

0

-1.137.177

62

81

100
91
98

100
   --
88
   --

100

89

183.802
0

24.422

13.369
0
0

4.700
0
0

226.292

761.683

650.786

232.790
47.888

227.763
0
0

419.470

2.340.380

789.217
867.490
255.380

53.888

882.106
0
0

372.027

3.220.108

27.534
216.704

22.590

6.000

654.343
0
0

-47.443

879.728

4
33
10
13

287
   --

   --
-11

38

720.016
745.244
252.449

45.720

668.922
0
0

348.230

2.780.580

720.016
586.512
201.543

45.169

152.175
0
0

348.230

2.053.644

26
27

9
2

24

0
0

13

100

91
86
99
85

76
   --
   --
94

86

100
79
80
99

23
   --
   --

100

74

0
158.733

50.906
550

516.747
0
0
0

726.936

0 0 0 -775.187 -274.543 -500.644

1.526.885

382.131

11.911

367.911

554.126

221.921

07 34 1.071.062

-14.220 -4 60 145.990

2.005.393
2.780.580

-775.187

0
626.020

-149.167

246.729

3.967.086
3.926.677

287.138

1.353.030

226.292

1.071.062
55.676

569.647

0

1.065.761

726.936

145.990

274.478

81.644

287.138

0

4.761

574.408

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

110.213

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46090Castelló de Rugat CIF: P4609200CId. Entitat: 7053

  2.302POBLACIÓ(01-01-14):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

26,94%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

18,33%

155,01%

1.429,13

-12,78%

53,79%
164,63%

14,01

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

62,28%

86,49%

61,02%

16,59%

88,72%

60,38

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

86,35%
36,03%

24,06%
30,06%

1.207,90
290,58

73,86%

174,34

11,75%

24,39%

-64,80

-3132,79%

0,24%
42,10%

34,10%

60,32%

85,34%

48,71%

336,83%

646,95

4,90%

4,27%
74,84%

3,90
90,01%

89,93%

58,43%

7,40%

86,51%

55,71

85,93%
35,42%

8,17%
17,09%

897,64
73,36

91,47%

61,83

19,17%

22,13%

81,20

77,75%

8,61%
41,90%

29,16%

78,25%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2014

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46090Castelló de Rugat CIF: P4609200CId. Entitat: 7053

  2.302POBLACIÓ(01-01-14):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 08/01/2014
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 30/03/2015
3.    Data d'elaboració del compte 21/08/2015
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 30/10/2015

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

93.728

229.635

0

1.   Serveis públics bàsics 558.355

2     Actuacions de protecció i promoció social 81.833

TOTAL DESPESES 2.780.580

1.6  Benestar comunitari 232.609

1.7  Medi ambient 2.384

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 81.833

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 221.103

3.1  Sanitat 0

3.2  Educació 92.712

3.3  Cultura 128.391

3.4  Esport 0

4     Actuacions de caràcter econòmic 683.483

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 21.092

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.994

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 657.397

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 635.127

9.1  Òrgans de govern 40.758

9.2  Serveis de caràcter general 562.835

9.3  Administració financera i tributària 20.353

9.4  Transferències a altres administracions públiques 11.181

0     Deute públic 600.679

0.1  Deute públic 0

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

40,72

99,75

0,00

1.   Serveis públics bàsics 242,55

2     Actuacions de protecció i promoció social 35,55

1.6  Benestar comunitari 101,05

1.7  Medi ambient 1,04

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 35,55

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 96,05

3.1  Sanitat 0,00

3.2  Educació 40,27

3.3  Cultura 55,77

3.4  Esport 0,00

4     Actuacions de caràcter econòmic 296,91

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 9,16

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2,17

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 285,58

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 275,90

9.1  Òrgans de govern 17,71

9.2  Serveis de caràcter general 244,50

9.3  Administració financera i tributària 8,84

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 260,94

0.1  Deute públic 0,00

DESPESES 2014

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

13,58
330,38

52,05

0,00

55,92

2014

130.  Impost sobre activitats econòmiques 11,26
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 13,01

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 5,16

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 27,84

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 7,44

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 14,93

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,47

393.  Interessos de demora 0,00

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització -3,97

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

6    Regulació econòmica de caràcter general 0 6    Regulació econòmica de caràcter general 0,00
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA I FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE RUGAT. 
EXERCICI DE 2014 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 12 de setembre de 2016 i 
n’informem el següent: 

AL·LEGACIONS DE L’ALCALDE 

Primera al·legació 

Apartat 5 g) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, últim paràgraf 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Ajuntament 
manifesta que la documentació no ha sigut facilitada perquè no existeix 
en els seus arxius. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 6.1 e) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10 paràgraf segon 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix que s’han promogut les actuacions necessàries 
per a recuperar la quantitat avançada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 2 de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 19, quadre 2 

Comentaris: 

Es comprova que és errònia la data d’aprovació inicial pel Ple del 
pressupost de l’exercici 2016, que figura en l’esborrany de l’Informe. 

Pel que fa a la manca de necessitat d’ajustos a la pròrroga automàtica del 
pressupost, l’Ajuntament omet el que disposa l’article 21.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que obliga a realitzar ajustos sobre 
determinats crèdits pressupostaris, així com el que disposa la base 16a 
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d’execució dels pressupostos de 2015: “En els casos de pròrrogues 
automàtiques del pressupost hauran de realitzar-se els ajustos, tant a 
l’alça com a la baixa […]” 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar el quadre 2, de la pàgina 19, apartat 2 de l’apèndix 2 
de l’esborrany de l’Informe, de tal manera que la data que figura en 
l’última columna de la primera fila: “30/12/2015”, ha de dir: “22/12/2015”. 

Quarta al·legació 

Apartat 5.1 de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 27, últim 
paràgraf 

Comentaris: 

Aquesta al·legació tracta la mateixa qüestió referida en la primera 
al·legació. No es tracta pròpiament d’una al·legació contradictòria, sinó 
que l’Ajuntament manifesta que la documentació que justifica les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats no ha sigut facilitada, 
perquè no existeix en els seus arxius. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 5 de l’apèndix 3 de l’Informe, pàgina 50, últim paràgraf 

Comentaris: 

El contracte es va adjudicar sense l’Ajuntament disposara de la 
documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, així com de la 
declaració responsable, sense perjudici que va ser sol·licitada 
posteriorment per l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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AL·LEGACIONS DE JOSÉ MIGUEL BARRANCA ALBORCH, alcalde de 
l’Ajuntament en l’exercici fiscalitzat i fins el 13 de juny de 2015 

Primera al·legació 

“Tots” els apartats de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una justificació general 
dels fets posats de manifest en l’esborrany de l’Informe, basada en els 
errors o descurances atribuïbles a l’escassesa i mancança de personal. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, pàgines 5 i 6, tots els paràgrafs 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que manifesta que de les 
conclusions sobre la revisió financera no es desprén cap perjudici per a 
l’Administració, ni per als administrats. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 5 a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf primer 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació contradictòria, sinó que 
manifesta que els mitjans tècnics i humans de l’Ajuntament continuen 
sent molt limitats, el que provoca l’incompliment que s’ha posat de 
manifest. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Quarta al·legació 

Apartat 5 c) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf tercer 

Comentaris: 

Davant la manifestació que en cap moment va tenir coneixement ni 
constància dels errors conceptuals, a fi que els treballadors recuperaren 
la segona paga extra del 2012, cal indicar que aquests resulta greument 
irresponsable, atés que era pública i notòria la impossibilitat legal de 
recuperar aquesta paga en l’any 2014. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 5 f) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf sisé 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació. Segons que s’indica en l’apartat 
5 de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, durant l’exercici 2014, en 
l’Ajuntament no hi havia control intern, perquè la Secretaria-Intervenció 
no va realitzar les funcions previstes en l’article 213 del TRLRHL 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 5 g) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf seté 

Comentaris: 

L’acreditació s’ha de realitzar amb la documentació justificativa de la 
realitat de les assistències i de les dietes i desplaçaments, i no amb 
documents comptables; no és cert que aquesta documentació figurara 
custodiada en l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Exercici de 2014 

6 

Setena al·legació 

Apartat 5 h) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf primer 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó la manifestació que no 
s’ha originat cap perjudici econòmic al municipi i que aquesta 
circumstància no se sustenta en cap documentació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 5 o) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf segon 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó de la manifestació que en 
un municipi d’aquestes característiques és comprensible que es 
realitzara una devolució personal. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 6.1 b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf sisé 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació. Segons s’indica en l’apartat 5 
de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, durant l’exercici 2014 en 
l’Ajuntament no hi havia control intern, perquè la Secretaria-Intervenció 
no va realitzar les funcions previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Desena al·legació 

Apartat 1 de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 18, paràgraf 
primer 

Comentaris: 

Es comprova que la xifra de funcionaris que figura en la memòria del 
Compte General de l’exercici 2014 és de sis, en lloc de vuit. Entre els 
funcionaris, segons que consta en la plantilla de personal publicada, 
juntament amb l’aprovació definitiva dels pressupostos, figuren tres 
policies locals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar el paràgraf primer de la pàgina 18 de l’apartat 1 de 
l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció 
següent: “El personal al servei de l’Ajuntament, segons la memòria del 
Compte General de l’exercici de 2014, és de 25 treballadors, 6 dels quals 
són funcionaris, 13 tenen contracte laboral indefinit i 6, contracte laboral 
temporal”. 

 


	Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Exercici de 2014
	Annex I. Compte General de l'exercici 2014
	Annex II. Al·legacions presentades
	Annex III. Informe sobre les al·legacions presentades



