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RESUM 

S'han revisat determinats aspectes de l'activitat economicofinancera i de 
la contractació de l'Ajuntament de Favara durant els exercicis 2014 i 2015. 

Les conclusions més rellevants sobre l'activitat economicofinancera són: 

1. El resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2014 s'ha de minorar 
en 59.269 euros, ja que s'ha inclòs en el seu càlcul la totalitat del 
romanent de tresoreria incorporat al pressupost, en compte de 
només l'import destinat a finançar les obligacions reconegudes. 

 A més, l'Ajuntament ha imputat al pressupost de l'exercici 2014 
pagaments realitzats en exercicis anteriors, sense cobertura 
pressupostària, per un import de 97.139 euros. El resultat 
pressupostari ajustat hauria sigut diferent si s'hagués imputat en 
els exercicis pressupostaris corresponents. 

2. El romanent de tresoreria total de l'exercici 2014 s'ha de minorar en 
22.045 euros, ja que s'han comptabilitzat per error obligacions 
pendents de pagament al tancament de l'exercici. 

En la revisió de la normativa de caràcter general hem observat 
determinats incompliments, entre els quals destaquem els següents: 

1. Quant al control intern: 

- Durant 2014 la Intervenció no ha informat al Ple de les 
resolucions adoptades per l'Alcaldia contràries als 
advertiments. 

- Tampoc no s'ha efectuat la fiscalització plena i el control 
financer posterior de les despeses i ingressos de l'Ajuntament. 

- Els pressupostos de 2014 i 2015 no han sigut informats per la 
Intervenció. 

2.  Dues modificacions pressupostàries per valor de 97.139 euros no 
han sigut aprovades pel Ple, encara que en els expedients consten 
certificats d'aquesta aprovació de la Secretaria-Intervenció. 

3.  En 2014 l'Ajuntament ha tramitat sis modificacions pressupostàries 
sense que els expedients continguen tota la documentació exigida. 

De la revisió efectuada sobre la contractació, destaquem els següents 
incompliments: 

1. L'Ajuntament no ha comunicat tots els contractes formalitzats en 
2014 i 2015 al Registre de Contractes del Sector Públic, ni ha tramès 
les relacions anuals de contractes a aquesta Sindicatura de 
Comptes. 
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2. Els expedients analitzats no contenen el certificat d'existència de 
crèdit ni l'informe de fiscalització prèvia de la Intervenció. 

3. Els contractes de les obres finançades per la Diputació de València 
van haver de licitar-se prèvia determinació clara i precisa de les 
necessitats per cobrir i del propi objecte contractual. 

4. El contracte subscrit en 2014 per a la prestació de serveis per a 
realitzar diverses actuacions musicals i artístiques, per 21.600 
euros, no ha sigut sotmès als principis i regles generals de 
contractació pública. 

5.  El servei d'assessoria econòmica l'ha prestat el mateix contractista 
amb pròrrogues des de 2009 fins a novembre de 2015, incomplint la 
prohibició de pròrroga establida en la normativa per als contractes 
menors. 

Les recomanacions més destacables per a la millora de la gestió són les 
següents: 

1.  Els criteris d'adjudicació s'han de revisar per tal que es puga valorar 
adequadament l'oferta econòmicament més avantatjosa. 

2.  L'Ajuntament ha de reclamar l'excés de facturació al facultatiu de 
les obres de finalització del trinquet, en haver-se executat obres per 
un import inferior al pressupost inicial. 

3.  Han de continuar les actuacions iniciades per al cobrament dels 
imports deguts per l'empresa concessionària de la gestió de 
l'abastament domiciliari d'aigua potable i millorar l'execució del 
contracte. 

4.  Es recomana millorar la gestió tributària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la 
labor als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l'Informe complet es troba 
accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball 
realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
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l'arrodoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arrodonides. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Favara. 
Exercicis de 2014 i 2015 

3 

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 seus 
Programes Anuals d’Actuació de 2016 i de 2017 la fiscalització de 
determinats aspectes de l'activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament de Favara, corresponents als exercicis 2014 i 2015, amb 
l'abast que s'indica en l’apartat 3 i es detalla en l'apèndix 1. 

Mitjançant un escrit de data 17 de novembre de 2015, l'alcaldessa va 
sol·licitar a aquesta Sindicatura la realització d'una auditoria de la 
gestió economicofinancera de l'Ajuntament acordada pel Ple el 2 
d'octubre de 2015. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB 
EL 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 el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, i són les que es resumeixen tot seguit:  

- L’alcalde de l’Ajuntament de Favara és responsable de retre el 
Compte General, perquè posteriorment siga aprovat, abans del 
15 de maig de l’exercici següent a què corresponga (article 212.1 
del TRLRHL). 

- La Intervenció municipal és responsable de formar el Compte 
General abans de l’1 de juny, per a sotmetre’l a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes de l’Entitat (article 212.2 del 
TRLRHL). 

- El Ple de la Corporació és responsable d’aprovar el Compte 
General; es fixa el termini d’1 d’octubre en l’article 212.4 del 
TRLRHL. 

- L’Entitat ha de retre el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de l’exercici 
següent al que corresponga. 

El Compte General de les entitats locals ha de comprendre els 
documents següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar el 
Compte General de manera que expresse la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels 
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resultats de l’Ajuntament, d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable a les entitats locals, i del control 
intern que considere necessari per permetre la preparació del 
Compte General lliure d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

A més de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, 
els òrgans municipals també han de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectides en els comptes 
anuals són conformes a les normes que hi són d’aplicació 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 Favara de l’exercici 2014 
s’adjunta com a annex I a aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisió financera 

 La responsabilitat de la Sindicatura és expressar conclusions 
sobre determinats aspectes i elements que s’han d’incloure en 
el Compte General de 2014, basada en la fiscalització realitzada, 
l’abast de la qual no versa sobre els comptes anuals en el seu 
conjunt, sinó sobre determinats elements seleccionats. 

b) Revisió del compliment d’altres obligacions legals i reglamentàries 

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió ha consistit en l’aplicació dels 
procediments analítics, activitats d’indagació i altres proves 
d’auditoria. 

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una 
seguretat raonable que ens permeta 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 verificar mitjançant procediments 
d'auditoria, el compliment dels aspectes rellevants establits en 
la normativa de contractació pública. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, incloent-hi la 
valoració dels riscos d’incompliment degut a frau o error. 
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Considerem que l’evidència que hem 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 expressem en forma de 
seguretat limitada, i sobre el compliment de la normativa de la 
contractació, que expressem en forma d’opinió amb excepcions. 

Hem portat a terme el treball 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 recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura 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 Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 
1 es resumeix la dita secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i troballes que 
no afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional que considerem que pot resultar d’interès als destinataris 
d’aquest Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat de la revisió realitzada, s’han posat de manifest les 
incorreccions que s’assenyalen tot seguit i que afecten els estats 
comptables i pressupostaris examinats: 

a) El resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2014 ha sigut de 
475.420 euros. Aquest import s'ha de minorar en 59.269 euros, 
ja que l'Ajuntament ha inclòs en "Ajustos al resultat 
pressupostari" el romanent de tresoreria total incorporat al 
pressupost de l'exercici 2014, per 340.785 euros, en compte 
d'incloure exclusivament l'import que ha finançat obligacions 
reconegudes, que ha sigut de 281.516 euros. 

b) En la revisió del càlcul del romanent de tresoreria total de 
l'exercici 2014, que ha pujat a 686.140 euros, s'ha observat un 
error en la comptabilitat d'una operació, per import de 22.045 
euros, que ha comportat un menor import del saldo de les 
obligacions pendents de pagament al tancament de l'exercici i, 
per tant, un major import del romanent de tresoreria. En 
conseqüència, el romanent de tresoreria de l'exercici 2014 s'ha 
de minorar en 22.045 euros. 

A més, s'observen els següents fets i situacions que, si bé no 
representen una incorrecció material en els estats comptables 
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examinats, aquesta Sindicatura de Comptes considera d'importància 
per a una adequada comprensió: 

c) Per a una adequada interpretació del resultat pressupostari 
ajustat de l'exercici 2014, cal tenir en compte que l'Ajuntament 
ha imputat a aquest exercici despeses d'exercicis anteriors per 
97.139 euros. En cas d'haver-se dictat els preceptius actes 
administratius en els exercicis pressupostaris corresponents, el 
resultat pressupostari ajustat s'hauria vist incrementat en el 
referit import. 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat, s'han posat de manifest durant 
els exercicis 2014 i 2015 els següents incompliments significatius de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics relacionada en 
l'apèndix 1: 

a) La secretària-interventora no ha emès l'informe que preveu 
l'article 218.1 del TRLRHL relatiu a les resolucions adoptades per 
l'Alcaldia contràries als advertiments formulats per l'òrgan de 
control intern, per a la consegüent elevació al Ple. 

b) Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització limitada 
prèvia no són objecte d'una altra plena amb posterioritat per 
part de la Intervenció, incomplint el que disposa l'article 219.3 
del TRLRHL. Tampoc no s'efectuen les funcions de control 
financer i control d'eficàcia que preveuen els articles 220 i 221 
de l'esmentat text legal. 

c) No s'han aprovat les rectificacions anuals a l'inventari de béns, 
ni s'han efectuat les comprovacions que s'han de realitzar 
després de les dues últimes eleccions municipals (2011 i 2015), 
incomplint el que disposa l'article 33.1 del Reial Decret 
1372/1986. L'última actualització de l'inventari de béns es va 
efectuar en 2010. 

d) En els expedients dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015 
no consta l'informe preceptiu de la Intervenció que es regula en 
l'article 168.4 del TRLRLH. La formació i aprovació dels 
pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 2016 no s'ha efectuat 
dins dels terminis previstos en els articles 168 i 169 del TRLRHL. 
A més, l'Ajuntament no ha tramès una còpia dels pressupostos 
definitius dels referits exercicis a la Comunitat Autònoma. 

e) En la revisió efectuada sobre una mostra de sis modificacions 
pressupostàries (sobre un total de vint-i-quatre expedients 
formalitzats en l'exercici 2014), s'han observat els següents 
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incompliments de la normativa d'aplicació: en cap dels 
expedients analitzats consta la proposta de l'Alcaldia; en quatre 
expedients no consta el preceptiu dictamen de la Comissió 
Informativa d'Hisenda; i un no ha sigut publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 També hem observat que dos expedients de modificacions per 
suplements de crèdit —finançades mitjançant un romanent 
líquid de tresoreria per al consegüent reconeixement 
extrajudicial de crèdits— no han sigut aprovats pel Ple, encara 
que en els expedients consten els certificats de la Secretaria 
confirmant aquesta aprovació. En conseqüència, s'ha incomplit 
el que disposa l'article 177 del TRLRHL i l'article 60.2 del Reial 
Decret 500/1990. 

f) Els dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
referits en l'apartat anterior corresponen, bàsicament, a 
pagaments efectuats en exercicis anteriors a 2014 en concepte 
de gestió recaptatòria i despeses de personal, per un import 
conjunt de 97.139 euros. A més, a 31 de desembre de 2014, 
existien pagaments addicionals d'aquesta naturalesa 
efectuades en exercicis anteriors per 13.338 euros, que han 
estat convalidats a càrrec del pressupost de l'exercici 2015, 
prèvia aprovació del Ple. 

 Aquests pagaments van ser efectuats sense cobertura 
pressupostària, incomplint el que disposa l'article 173.5 del 
TRLRHL i sense la preceptiva tramitació de l'expedient de 
despesa que exigeix l'article 184 de l'esmentat text legal. 

g) L'Ajuntament no s'ha atès en 2014 al que estableix la disposició 
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 pel que fa a l'ordre 
de prelació de l'aplicació del romanent de tresoreria positiu de 
l'exercici anterior. Aquest s'hauria d'haver destinat en primer 
lloc al reconeixement de les obligacions comptabilitzades en el 
compte 413 i, en segon lloc, al pagament de les obligacions 
d'exercicis tancats, per a posteriorment amortitzar el passiu 
financer. 

h) El Compte General de l'exercici 2014 va ser aprovat pel Ple el 2 
de novembre de 2015, fora del termini establit en l'article 212.4 
del TRLRHL (1 d'octubre de 2015) i sense el preceptiu informe de 
la Comissió Especial de Comptes, incomplint el que disposa 
l'article 212.2 del TRLRHL. 

 A més, el Compte General va ser retut a aquesta Sindicatura de 
Comptes el 29 de setembre de 2015, abans de la seua aprovació 
plenària, i, posteriorment, el 24 de novembre de 2015, després 
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d'aquesta aprovació, incomplint el que disposen els articles 
212.5 i 223.2 del TRLRHL. 

i) En la revisió efectuada de l'execució del contracte de concessió 
de la gestió de l'abastament domiciliari d'aigua potable al 
municipi de Favara, subscrit el 2008, s'ha observat que a 31 de 
desembre de 2015 el saldo pendent de pagament per la 
concessionària era de 56.269 euros. Aquest import correspon al 
cànon d'abocaments i multa imposada per l'Ajuntament per la 
modificació irregular de tarifes. Aquesta modificació unilateral 
de la concessionària, no s'até al que disposa el contracte. 

 Addicionalment, a 31 de desembre de 2016, l'Ajuntament havia 
requerit a l'esmentada empresa 138.150 euros en concepte de 
taxa de proveïment per compra d'aigua en alta de l'Estació de 
Transformació d'Aigües Residuals d'Alzira. Aquest import es 
troba pendent de pagament. 

 En conseqüència, l'Ajuntament ha de realitzar les gestions 
oportunes per a percebre els esmentats imports que deu la 
concessionària. 

6.  FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

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

a) L'Ajuntament ha incomplit l'obligació que preveu l'article 333 
del TRLCSP de comunicar tots els contractes formalitzats en 
2014 i 2015 al Registre de Contractes del Sector Públic. 

b) Les relacions anuals de contractes dels exercicis 2014 i 2015 no 
han sigut trameses a aquesta Sindicatura de Comptes, 
incomplint el que disposa l'article 40.2 de la Llei de 
Funcionament del Tribunal de Comptes i l'Acord de 13 de 
setembre de 2013 del Consell de la Sindicatura. 

c) En els expedients de contractació 102/2014, 151/2014 i 
203/2014 s'ha observat que no inclouen el preceptiu certificat 
d'existència de crèdit ni l'informe de fiscalització prèvia de la 
Intervenció en els termes legalment previstos, incomplint el 
que disposa l'article 109.3 del TRLCSP. 

d) El contracte per a la prestació de serveis de neteja d'edificis i 
dependències municipals (expedient 102/2014) va ser tramitat 
mitjançant un procediment obert, amb un preu d'adjudicació 
de 91.680 euros i un termini d'execució de dos anys. En la 
revisió de l'expedient, s'ha observat que els criteris de 
valoració dependents d'un judici de valor inclouen, amb una 
ponderació del 30%, el nombre d'hores addicionals de treball 
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que el contractista ha d'oferir, sense detallar-ne el preu ni el 
nombre màxim d'hores; per la qual cosa l'avantatge 
comparatiu de les ofertes presentades no es pot valorar 
adequadament. A més, tenint en compte que aquest criteri ha 
sigut determinant en la selecció efectuada, cal concloure que 
l'adjudicació del contracte no garanteix la selecció de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, incomplint el que disposa 
l'article 150 del TRLCSP. 

e) El contracte d'execució d'obres per a la finalització del trinquet 
municipal (expedient 151/2014) va ser adjudicat mitjançant un 
procediment obert per import de 82.645 euros i un termini 
d'execució de quatre mesos. Aquesta obra va ser finançada 
íntegrament per la Diputació Provincial de València. 

 En la revisió dels criteris d'adjudicació s'ha observat que 
l'element competitiu fonamental, que es puntua amb 89 punts 
sobre 100, és la realització de fins a deu lots de millores 
consecutives valorades en un import global de 79.555 euros, 
que figuren en un annex als plecs de condicions 
administratives, mentre que el preu de les obres objecte del 
contracte no s'inclou com a criteri valorable. S'exigeix 
l'execució dels lots 1 i 2, valorats en un import conjunt de 
18.541 euros, que representa el 22,4% del preu de licitació. 
L'execució dels deu lots implicaria la realització d'obres 
addicionals que es valoren en un 96,3% del preu de licitació, 
sense cost per a l'Ajuntament. En els plecs no es consideren 
els paràmetres objectius per a considerar ofertes anormals o 
desproporcionades. 

 L'oferta finalment adjudicatària incloïa l'execució dels tres 
primers lots de millores, valorats en 21.303 euros, que 
representen un 25,8% del pressupost de licitació. 

 D'acord amb això, aquesta Sindicatura considera que no es 
justifica que el preu no tinga cap pes en la valoració de les 
ofertes ni que l'execució dels elements inclosos en els lots de 
millores —addicionals a l'objecte contractual—, determinen la 
seua adjudicació. Sobre això, la necessitat del contracte i la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-la, haurien 
d'haver-se acreditat suficientment en l'expedient per a 
complir el que disposa l'article 22 del TRLCSP. 

 Finalment, pel que fa als honoraris facturats i percebuts pel 
facultatiu en concepte de direcció d'obra, s'ha observat que es 
calculen sobre una base de 147.159 euros (pressupost 
d'execució material del projecte inicial), en lloc de calcular-se 
sobre el pressupost del contracte per import de 69.449 euros. 
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S'ha estimat l'excés de facturació en un import aproximat de 
2.000 euros, import que l'Ajuntament haurà de reclamar.  

f) L'execució d'obres per a l'adequació de les piscines municipals 
(expedient 203/2014) es va adjudicar mitjançant un 
procediment obert per un import de 57.851 euros i un termini 
d'execució de tres mesos. Aquesta obra va ser finançada 
íntegrament per la Diputació Provincial de València. 

 Igual que en el contracte anterior, s'atorga una significativa 
ponderació (90 punts sobre 250) a la realització de fins a vuit 
lots de millores definits en un annex al plec de condicions 
administratives, que es valoren en un import global de 42.913 
euros, fet que representa un 74,2% del pressupost de licitació. 

 L'oferta finalment adjudicatària preveia l'execució dels cinc 
primers lots de millores, valorats en 21.001 euros, cosa que 
representa una millora del 36,3% del pressupost de licitació. 

 Referent a això, es reitera que la necessitat del contracte i la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-la s'haurien 
d'haver justificat suficientment en l'expedient per a complir 
el que disposa l'article 22 del TRLCSP. 

g) En la revisió de l'expedient 033/2015 per a la concessió 
administrativa d'ús i aprofitament de les instal·lacions 
municipals "Plaça de la Cultura" amb destinació a gimnàs, s'ha 
observat que no consta la documentació preparatòria del 
contracte, tal com exigeixen els articles 132 i 133 del TRLCSP. 
Tampoc no consta la publicitat en el perfil de contractant que 
exigeix l'article 53 de l'esmentat text legal. 

 Quant a la seua execució, s'observen retards per part del 
contractista en el pagament del cànon anual estipulat, per un 
import de 1.200 euros, així com una manca de control sobre la 
recaptació obtinguda de les instal·lacions esportives. Aquesta 
manca de control ha sigut solucionada per l'Ajuntament 
mitjançant la declaració del seu ús gratuït. 

h) El 22 de gener de 2014 l'Ajuntament va subscriure un contracte 
de prestació de serveis per a realitzar diverses actuacions 
musicals i artístiques, per import de 21.600 euros més IVA. En 
la revisió de l'expedient no consta la submissió d'aquesta 
contractació no menor als principis i regles generals que 
preveu el TRLCSP. 

i) El servei d'assessoria en matèria econòmica s'ha prestat pel 
mateix contractista des de l'exercici 2009 fins a la data de 
fiscalització (novembre 2016). En 2009, l'Ajuntament va 
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subscriure un contracte menor d'un any de durada que, una 
vegada finalitzada la seua vigència, ha continuat en execució 
fins a novembre de 2015, data en la qual s'ha tornat a 
contractar la prestació esmentada amb el mateix contractista 
mitjançant un altre contracte menor de vigència anual. 

 Per tant, l'Ajuntament ha incomplit el que disposa l'article 
23.3 del TRLCSP pel que fa a la durada màxima anual i la 
prohibició de pròrroga dels contractes menors i el que disposa 
l'article 86.2 de l'esmentat text legal, ja que s'ha fraccionat 
l'objecte del contracte per períodes anuals. 

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l'apartat 6.1, podem 
concloure que l'Ajuntament de Favara ha complit en 2014 i 2015 de 
manera raonable amb els principis generals de contractació establits 
en el TRLCSP. 

7. RECOMANACIONS 

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

a) El pressupost format per l'alcalde perquè siga aprovat pel Ple, 
hauria de coincidir, en tots els casos, amb l'informat per la 
Intervenció. 

b) Es recomana continuar amb les gestions iniciades per a 
l'anàlisi i revisió del cobrament dels tributs municipals, la 
gestió dels quals es troba delegada en la Diputació Provincial 
de València, a fi de millorar-ne l'efectivitat. 

c) Els saldos de cobrament dubtós, provinents d'exercicis 
anteriors, haurien de ser objecte d'anàlisi per a la seua 
consegüent depuració, a la vista de l'import i l'antiguitat dels 
deutes comptabilitzats. 

d) El control intern de l'àrea de tresoreria s'ha de millorar 
mitjançant la realització d'arquejos i conciliacions periòdics, 
així com introduir, en la mesura del possible, la segregació de 
funcions entre les àrees de tresoreria i comptabilitat. A més, 
s'ha d'aclarir l'exercici de les funcions de tresoreria, després 
de la modificació introduïda en l'article 92 bis de l'LRBRL. 
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e) Els plecs de clàusules administratives haurien de figurar com 
annex al contracte, juntament amb el detall de l'oferta del 
contractista, i ser signats per les parts contractants. A més, 
l'informe jurídic sobre aquests plecs hauria de pronunciar-se 
expressament sobre la seua adequació a la legalitat. 

f) L'execució de les millores oferides pels contractistes han de 
ser certificades per la direcció d'obra amb anterioritat a la 
recepció de l'objecte contractual. 

g) Les necessitats d'assistència tècnica per part de l'Ajuntament 
haurien de ser objecte d'anàlisi i revisió mitjançant la 
comparació de les assistències i assessoraments actuals a 
temps parcial amb la prestació d'aquests serveis de forma 
permanent, per tal de millorar l'eficiència de la despesa 
municipal. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

No s'han auditat els comptes de despeses ni d'ingressos, fet que no 
permet obtenir una seguretat raonable que el resultat pressupostari, 
així com els comptes de pèrdues i guanys, l'estat de liquidació 
pressupostària o el romanent de tresoreria, estan lliures 
d'incorreccions materials. 

La nostra fiscalització ha consistit a revisar els aspectes continguts 
en la secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), que es resumeixen a continuació. 

L'entitat local i el seu entorn. Control intern 

- Revisar l'adequat exercici de les funcions de control intern 
establertes en el TRLRHL, en les seues modalitats de funció 
interventora, control financer i control d'eficàcia durant 
l'exercici 2014. 

- Comprovar el compliment per part de l'Ajuntament de les 
obligacions d'informació establides en els acords de 28 de 
setembre de 2012 i 30 juliol 2015 del Consell de la Sindicatura 
de Comptes sobre les matèries següents, referides als exercicis 
2014 i 2015, amb caràcter general i, quan siga necessari, també 
al de 2016: 

a) Obligacions pendents d'aplicar al pressupost. 

b) Els expedients de reconeixement extrajudicial de 
 crèdits. 

c) 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. 

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

e) Els acords adoptats contraris a l'informe del secretari. 

- Verificar l'adequada remissió al Ple per part de la Intervenció 
municipal en matèria d'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 l'adequació del contingut, elaboració i aprovació 
dels pressupostos generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 amb 
la normativa aplicable a l'Ajuntament. 

- Revisar si la tramitació de les modificacions pressupostàries 
durant l'exercici pressupostari 2014 és l'adequada. 

- Verificar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 
s'ha efectuat d'acord amb la normativa d'aplicació i s'ha 
comunicat al Ple i a les administracions competents. 

Compte General 

- Comprovar l'adequada formació i contingut del Compte 
General de l'exercici 2014, així com la seua tramitació, 
aprovació i rendició a aquesta Sindicatura de Comptes, 
d'acord amb la normativa d'aplicació. 

Resultat pressupostari 

- Revisar l'adequat càlcul del resultat pressupostari de l'exercici 
2014 d'acord amb la metodologia prevista en la normativa 
d'aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat. 

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. 

Tresoreria 

- Comprovar l'adequació dels procediments de gestió de 
tresoreria al 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 amb el TRLCSP. 
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2. Normativa d’aplicació 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en 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. 

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 de 
Comptes 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 del 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 les 
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 obligacions pendents d’aplicar al 
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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. 

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

- 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 del Ministeri d’Economia i Hisenda 4042/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local (ICAL). 

- 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 QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE 
LA REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi de Favara és una entitat local territorial d'acord amb el 
que estableix la normativa de règim local, que es troba a la comarca 
de la Ribera Baixa, província de València, amb una població de 2.461 
habitants, segons la informació del padró municipal d'habitants 
referida al 1 de gener del 2015. 

El govern i l'administració del municipi corresponen a l'Ajuntament, 
integrat per l'alcalde i els regidors. La configuració política de 
l'Ajuntament després de les passades eleccions de 24 de maig de 
2015 i la seua comparació amb la representació política anterior es 
mostra en el quadre següent: 

Quadre 1. Configuració política del Ple 2011-2015 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular. PP 6 4 

Coalició municipal Compromís 4 4 

Partit Socialista Obrer Espanyol. PSOE 1 3 

Total regidors 11 11 

L'alcaldessa actual pertany a l'agrupació política de Compromís, que 
governa en coalició amb el PSOE. 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són l'alcalde, la Junta de 
Govern Local i el Ple. 

La memòria de l'Ajuntament de l'exercici 2014 informa de la plantilla 
de personal, formada per 5 funcionaris i 10 contractats laborals (4 
dels quals són temporals). 

Les funcions d'Intervenció les exerceix des de setembre de 2015 una 
habilitada nacional de l'escala Secretaria-Intervenció, de classe 
tercera. Amb anterioritat aquestes funcions van ser exercides per 
una altra habilitada nacional, des de 2009 fins a juliol de 2015, i per 
altre habilitat nacional, entre juliol i setembre de 2015. 

Les funcions de Tresoreria les exerceix una regidora de l'Ajuntament 
de manera transitòria fins que s'aclarisca la seua assignació i 
acompliment per part de personal funcionari, d'acord amb el que 
estableix l'article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de 
les Bases de Règim Local (modificat pel Reial Decret 10/2015, d'11 de 
setembre). 
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Pel que fa a la gestió tributària, l'Ajuntament té subscrit un conveni 
amb la Diputació Provincial de València des de 2004, per a la gestió i 
recaptació de la pràctica totalitat dels tributs municipals, tant en 
període voluntari com en via executiva. 

A 31 de desembre de 2014, l'Ajuntament participa en les següents 
entitats supramunicipals: 

- Mancomunitat intermunicipal de la Ribera Baixa 

- Mancomunitat Albalat de la Ribera-Polinyà del Xúquer 

- Consorci Servei Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de 
València 

- Consorci Ribera i Valldigna (gestió de residus). 

2.  Control intern 

Les funcions de control i fiscalització que regulen els articles 213 i 
següents del TRLRHL li corresponen a la secretària-interventora. En 
l'exercici de la funció interventora, s'han formulat els següents 
advertiments o informes de disconformitat: 

Quadre 2: Advertiments Secretaria-Intervenció 

Exercici 
Nombre 

d'advertiments 
Intervenció 

Objecte 
Nombre 

d'advertiments  
Secretaria 

Objecte 

2014 N/C  7 

Contractació de set peons amb caràcter 
temporal sense complir els principis 
d'igualtat, mèrit i capacitat exigits per 
l'article 18 de la Llei 10/2010 de la 
Generalitat i l'article 21.1.g) i h) de la Llei 
7/1985 de Bases de Règim Local 

2015 N/C  N/C  

N/C: No consta 

3. Obligacions d'informació al Ple 

Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

Les bases d'execució pressupostària per als exercicis 2014 i 2015 no 
desenvolupaven l'obligació legal d'informar periòdicament el Ple 
sobre l'execució dels pressupostos i el moviment de la tresoreria, 
prevista en l'article 207 del TRLRHL. 
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Inventari de béns 

L'última actualització de l'inventari de béns i drets es va efectuar el 
31 de desembre de 2010 i va ser aprovada el 6 de juliol de 2011, sense 
que des d'aleshores s'hagen incorporat les rectificacions anuals que 
preveu l'article 33.1 del Reial Decret 1372/1986, pel qual s'aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. Cal afegir que els elements 
registrats en l'inventari municipal no han estat conciliats amb els 
registres comptables. 

Morositat en operacions comercials 

En compliment del que estableix l'article 4 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, el 2014 i 2015 s'han elaborat els preceptius informes 
sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions 
de l'Ajuntament, que han sigut tramesos al Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública. Segons la informació continguda en aquests 
informes, en termes generals, es compleix el termini legal previst en 
l'esmentada Llei, excepte en el primer trimestre de 2014 (considerant 
un termini de 30 dies per a la conformitat més 30 dies per al 
pagament), amb el següent detall: 

Quadre 3. Informes compliment terminis de pagament 

Període 
Període mitjà de 

pagament 

Llei 15/2010 (en dies) 

1r. trimestre 2014 102,1 

2n. trimestre 2014 52,6 

3r. trimestre 2014 38,0 

4t. trimestre 2014 58,8 

Exercici 2015 (1) 38,9 

(1) Des de 2015, l'article 10 de l'Ordre HAP/2082/2014 exclou les entitats locals de menys de 
5.000 habitants del càlcul i tramesa dels tres primers trimestres del període mitjà de 
pagament segons la llei de morositat. 

4. Pressupostos inicials 

Hem analitzat el procediment d'aprovació dels pressupostos 
generals de l'Ajuntament dels exercicis 2014, 2015 i 2016, així com la 
documentació inclosa en els expedients. En el quadre següent es 
resumeixen els aspectes més significatius: 
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Quadre 4. Fases d'aprovació pressupostària. Exercicis 2014 a 2016 
 

N/C: No consta 

La formació, aprovació definitiva i publicació dels pressupostos dels 
exercicis 2014, 2015 i 2016 ha superat els terminis previstos en els 
articles 168 i 169 del TRLRHL. La remissió dels pressupostos dels tres 
exercicis al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es va efectuar amb 
retard i no es va complir l'obligació que preveu l'article 169.4 del 
TRLRHL de tramesa a la Comunitat Autònoma. 

Els pressupostos de 2014, 2015 i 2016 contenen la documentació 
prevista en els articles 165 i 166 del TRLRHL, que desenvolupa el Reial 
Decret 500/1990 (articles 8 i següents). A més, les bases d'execució 
dels respectius pressupostos contenen en termes generals les 
matèries que preveu l'article 9.2 de l'esmentat Reial Decret. 

La documentació complementària que preveu l'article 168 del 
TRLRHL (article 18 del Reial Decret 500/1990) no es troba completa en 
els pressupostos dels exercicis 2014 i 2015, ja que no consta l'informe 
de la Intervenció sobre el pressupost (article 168.4 TRLHRL). En el 
pressupost de l'exercici 2016 no consten ni l'annex de beneficis 
fiscals en tributs locals ni l'annex de convenis subscrits amb la 
Comunitat Autònoma en matèria de despesa social (els dos annexos 
van ser introduïts per la disposició final 1a del Reial Decret Legislatiu 
17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera 
de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals). 

Els pressupostos revisats contenen el preceptiu informe de la 
Intervenció d'estabilitat pressupostària i inclouen, si escau, els 
càlculs de regla de despesa i nivell de deute que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012. 

5.  Modificacions pressupostàries de l'exercici 2014 

Durant l'exercici 2014, l'Ajuntament ha comptabilitzat vint-i-quatre 
modificacions pressupostàries per un import conjunt de 719.297 

 Pressupost 2014 Pressupost 2015 Pressupost 
2016 

Aprovació inicial 18/12/2013 22/12/2014 30/12/2015 

Aprovació definitiva 15/01/2014 20/01/2015 02/02/2016 

Tramesa a l'Estat 21/03/2014 12/02/2015 03/03/2016 

Tramesa Comunitat autònoma N/C  N/C  N/C  

Contingut acord amb TRLRHL i RD 
500/1990  SI SI SI 

Documentació complementària 
completa 

NO NO NO 
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euros, la qual cosa ha comportat un increment del pressupost inicial 
d'ingressos i despeses del 55,4%, i 57,6% respectivament. 

Quadre 5. Modificacions pressupostàries 2014 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu % s/total 

1 Impostos directes 721.500 0 0,0% 721.500 35,8% 

2 Impostos indirectes 8.000 0 0,0% 8.000 0,4% 

3 Taxes i altres ingressos 113.300 0 0,0% 113.300 5,6% 

4 Transferències corrents 378.000 48.255 12,8% 426.255 21,1% 

5 Ingressos patrimonials 33.920 0 0,0% 33.920 1,7% 

6 Alienació inv. reals 0 0 - 0 - 

7 Transferències de capital 43.140 330.257 765,5% 373.397 18,5% 

8 Actius financers 0 340.785 - 340.785 16,9% 

9 Passius financers 0 0 - 0 - 

 TOTAL INGRESSOS 1.297.860 719.297 55,4% 2.017.157 100,0% 

 
ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu % s/total 

1 Despeses de personal 454.882 86.878 19,1% 541.760 27,5% 

2 Despeses de funcionament 533.646 50.264 9,4% 583.910 29,7% 

3 Despeses financeres 26.500 0 0,0% 26.500 1,3% 

4 Transferències corrents 101.686 1.885 1,9% 103.571 5,3% 

6 Inversions reals 56.000 330.270 589,8% 386.270 19,6% 

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

8 Actius financers 0 0 - 0 - 

9 Passius financers 76.773 250.000 325,6% 326.773 16,6% 

 TOTAL DESPESES 1.249.487 719.297 57,6% 1.968.784 100,0% 

Les modificacions més significatives corresponen a dotze expedients 
de generacions de crèdits, que han sumat un import conjunt de 
345.512 euros, per a finançar, fonamentalment, inversions (obres del 
trinquet, ampliació del cementiri, obres d'adequació de la piscina 
municipal i la instal·lació de filtres per al tractament de l'aigua). 

A més, es van aprovar quatre expedients de suplements de crèdit per 
un import total de 340.785 euros, que van ser finançats a càrrec del 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior. 
Els expedients 2/2014 i 12/2014, per 150.000 i 100.000 euros 
respectivament, tenen per objecte amortitzar anticipadament el 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Favara. 
Exercicis de 2014 i 2015 

22 

préstec subscrit en 2012 en execució del mecanisme de pagament a 
proveïdors. 

També es va tramitar un expedient d'incorporació de romanents de 
crèdit per import de 33.000 euros i set expedients de transferències 
de crèdit per 17.369 euros. 

6. Compte General 2014 

El Compte General de l'exercici 2014 va ser format per la Intervenció 
el 30 d'abril de 2015. En l'expedient no consta el preceptiu dictamen 
de la Comissió Especial de Comptes, fet que incompleix el que preveu 
l'article 212.2 del TRLRHL. 

El Compte General retut a aquesta Sindicatura no conté els certificats 
de les entitats financeres que preveu la regla 86.3 de la ICAL 
simplificada, encara que sí que consten en el Compte General 
aprovat pel Ple. 

En la revisió formal de la memòria, a fi de comprovar si s'adequa al 
que preveu la normativa comptable d'aplicació, s'ha observat que 
conté, en termes generals, la informació mínima que preveu la ICAL 
simplificada. 

7.  Liquidació del Pressupost 2014 

La liquidació del pressupost va ser aprovada per l'alcalde mitjançant 
el Decret de 10 de febrer de 2015, dins del termini legalment establit 
(1 de març). L'Ajuntament ha tramès còpia al Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública dins del termini legal, i està pendent de trametre-la a 
la Comunitat Autònoma, en no existir un mecanisme telemàtic de 
tramesa, segons manifesta l'Ajuntament. 

En el quadre següent es mostren els principals conceptes 
pressupostaris dels exercicis 2013, 2014 i 2015 en termes 
comparatius: 
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Quadre 6. Comparatiu de conceptes dels exercicis 2013, 2014 i 2015  

Conceptes pressupostaris 
Ajuntament de Favara 

2013  2014 2015 % 14/13 % 15/14 

Resultat pressupostari 381.430 102.671 293.050 -73,1% 185,4% 

Resultat pressupostari ajustat 525.439 475.420 359.094 -9,5% -24,5% 

Estabilitat pressupostària 344.624 372.156 285.908 8,0% -23,2% 

Límit regla de la despesa-despesa 
computable (1) 

159.286 130.368 4.841 - - 

Índex d'endeutament  (2) 43,2% 24,2% 22,6% - - 

Romanent de tresoreria total 1.217.195 1.158.223 1.423.746 -4,8% 22,9% 

Romanent de tresoreria despeses 
generals 619.318  686.140 838.456 10,8% 22,2% 

(1) Signe positiu = no se supera el límit de la regla de despesa 

(2) Límits del 110% (article 53 TRLRHL) i del 75% (lleis de pressupostos anuals) 

8. Resultat pressupostari 

En l'estat de liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 s'inclou el 
càlcul del resultat pressupostari, la comparança del qual amb el de 
l'exercici anterior, en euros, és la següent: 

Quadre 7. Resultat pressupostari  

 
Drets 

reconeguts 
nets 2014 

Obligac. 
reconeg. 
netes 2014 

Resultat 
pressup. 
2014 

Resultat 
pressup.  
2013 

Variació 
2014/2013 % 

a. Operacions corrents 1.600.387 1.153.134 447.253 600.233 -25,5% 

b. Altres operacions no financeres 72.977 105.990 -33.013 -160.632 79,4% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.673.364 1.259.124 414.240 439.601 -5,8% 

2. Actius financers 0 0 0 0 - 

3. Passius financers 0 311.569 -311.569 -58.171 435,6% 

RESULTAT PRESSUP. DE L'EXERCICI (1+2+3) 1.673.364 1.570.693 102.671 381.430 -73,1% 

4. Crèdits gastats finan. amb romanent de tresoreria per a despeses generals 340.785 143.845 136,9% 

5. Desviacions de financ. negatives de l'exercici 39.898 164 24.228,0% 

6. Desviacions de finan. positives de l'exercici 7.934 0 - 

RESULTAT PRESSUP. AJUSTAT (1+2+3+4+5-6)  475.420 525.439 -9,5% 

Per a determinar el resultat pressupostari ajustat, l'Ajuntament ha 
practicat els ajustos previstos en l'article 97 del Reial Decret 500/1990. 
No obstant això, l'ajust per obligacions finançades amb romanent de 
tresoreria s'hauria d'haver fet per l'import efectivament reconegut 
de 281.516 euros, en comptes d'efectuar-se per l'import del romanent 
de tresoreria incorporat al pressupost, de 340.785 euros. 
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Amb càrrec al pressupost de 2014, l'Ajuntament ha imputat despeses 
de gestió recaptatòria dels exercicis 2010 i 2011, nòmines de personal 
de 2011 a 2013 i factures d'energia elèctrica de 2010, mitjançant dos 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import 
conjunt de 97.139 euros. 

El 31 de desembre de 2014, encara existia un saldo en el compte 413 
"Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost", de 
13.338 euros, en concepte de nòmines de personal de guarderia de 
2009. Aquestes despeses han sigut registrades a càrrec del 
pressupost de 2015 mitjançant l'aprovació plenària d'un expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

D'acord amb el que estableix la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial, que modifica l'article 32 de Llei Orgànica 
2/2012 d'Estabilitat Pressupostària, aplicable a 2014, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals ha de finançar, en primer lloc, les 
obligacions pendents d'aplicar al pressupost. En conseqüència, 
l'Ajuntament hauria d'haver convalidat el 2014 la totalitat de les 
obligacions pendents d'aplicar al pressupost comptabilitzades en el 
compte 413 a 31 de desembre de 2013. 

9.  Romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra, en euros, el càlcul detallat del romanent 
de tresoreria corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 
2014 aprovada per l'Ajuntament i la seua comparació amb l'exercici 
2013. 
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Quadre 8. Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 Variació 

1.(+) Fons líquids 284.378 291.494 -2,4% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 1.139.474 1.140.796 -0,1% 

(+) Del pressupost corrent 396.570 422.814 -6,2% 

(+) De pressupostos tancats 735.362 683.918 7,5% 

(+) D'operacions no pressupostàries 14.232 38.594 -63,1% 

(-) Cobrams. realitzats pends. d'aplicació definitiva 6.690 4.530 47,7% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 265.629 215.095 23,5% 

(+) Del pressupost corrent 82.238 102.123 -19,5% 

(+) De pressupostos tancats 22.364 29.777 -24,9% 

(+) D'operacions no pressupostàries 174.365 193.672 -10,0% 

(-) Pagaments realitzats pends. d'aplicació definitiva 13.338 110.477 -87,9% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.158.223 1.217.195 -4,8% 

II. Saldos de cobrament dubtós 464.149 597.876 -22,4% 

III. Excés de finançament afectat 7.934 0 - 

IV. Romanent tresoreria per a desp. generals (I - II - III) 686.140 619.319 10,8% 

Els saldos de dubtós cobrament registrats el 2014 s'han vist 
disminuïts en un 22,4% respecte a l'exercici anterior, com a 
conseqüència del canvi de criteri adoptat en l'exercici, en aplicació 
del que disposa l'article 193.bis del TRLRHL, introduït per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre. 

El 2015, la liquidació pressupostària reflecteix un romanent de 
tresoreria per a despeses generals positiu de 838.456 euros i un 
superàvit d'estabilitat pressupostària de 285.908 euros. 

10.  Execució pressupostària comparativa exercicis 2013, 2014 i 2015 

En el quadre següent es mostra la comparació dels pressupostos 
inicials, definitius i la seua execució dels exercicis 2013, 2014 i 2015. 
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Quadre 9. Comparativa execució pressupostària 2013-2015 

INGRESSOS 

Exercici 
Pressupost 

inicial 
Modifica- 

cions 
Pressupost 
definitiu 

Drets reconeguts 
nets 

Grau 
execució 

2013 1.267.510 273.208 1.540.718 1.836.605 119,2% 

2014 1.297.860 719.297 2.017.157 1.673.364 83,0% 

2015 1.267.020 977.800 2.244.820 1.856.047 82,7% 

Variació 14/13 2,4%  30,9% -8,9%  

Variació 15/14 -2,4%  11,3% 10,9%  

DESPESES 

Exercici Pressupost 
inicial 

Modifica- 

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Grau 
execució 

2013 1.247.285 273.208 1.520.493 1.455.174 95,7% 

2014 1.249.487 719.297 1.968.784 1.570.693 79,8% 

2015 1.188.970 977.800 2.166.770 1.562.997 72,1% 

Variació 14/13 0,2%  29,5% 7,9%  

Variació 15/14 -4,8%  10,1% -0,5%  

11. Tresoreria 

El saldo de la tresoreria de la Corporació a 31 desembre 2014 va ser 
de 284.378 euros i correspon en la seua pràctica totalitat, al saldo 
dipositat en bancs i institucions de crèdit. La caixa d'efectiu de 
l'Ajuntament, que presenta un saldo de dos euros, durant 2014 ha 
tingut un moviment d'escassament 3.000 euros. L'Ajuntament no 
disposa de normativa interna que regule el saldo màxim de caixa ni 
els imports a pagar al seu càrrec, ni tampoc la periodicitat dels 
arquejos que s'han d'efectuar. 

Després de la modificació de l'article 92.bis de la Llei 7/1985, pel Reial 
Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, les funcions de tresoreria estan 
reservades a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, per la qual cosa no poden ser exercides pels 
regidors de la Corporació. No obstant això, a l'Ajuntament de Favara, 
les funcions de tresoreria, fins a la data de realització del treball de 
camp (novembre de 2016), continuaven sent ocupades per un 
regidor, encara que de forma transitòria fins que s'aclarisca la 
col·laboració de la Diputació Provincial de València o bé l'acumulació 
de funcions en la secretària-interventora o el seu exercici per un altre 
funcionari de la Corporació. 
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Quant als pagaments per justificar, la seua regulació ve recollida en 
la base d'execució número 31 del pressupost de 2014. Durant 2014, 
l'Ajuntament no ha utilitzat aquest sistema especial de pagaments. 
Tampoc no s'ha utilitzat el mecanisme d'acomptes de caixa fixa, 
regulat en la base d'execució número 32 del pressupost de 2014. 
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APÈNDIX 3. REVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Favara, com a entitat integrant de l’Administració 
local, té la consideració d’Administració Pública als efectes previstos 
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
Per tant, els contractes administratius regulats en l'article 19 del 
TRLCSP que efectue l’Ajuntament es regiran quant a la seua 
preparació, adjudicació, efectes i extinció pel que disposa aqueixa 
Llei i les seues disposicions de desenvolupament. 

2. Perfil de contractant i obligacions d'informació 

En la seu electrònica de l'Ajuntament hi ha un enllaç a la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat on s'ubica el seu perfil de 
contractant. 

Quant a les obligacions d'informació, l'Ajuntament únicament ha 
tramès al Registre de Contractes del Sector Públic determinats 
contractes: l'expedient 102/2014, de neteja de dependències 
municipals i l'expedient 141/2014, d'obres d'ampliació del cementeri. 

D'acord amb les relacions de contractes facilitades a aquesta 
Sindicatura dels exercicis de 2014 i 2015, l'Ajuntament no ha 
formalitzat contractes que superen el límit de l'article 29.1 del 
TRLCSP. 

3. Contractes formalitzats en els exercicis de 2014 i 2015 

D'acord amb la documentació certificada per l'Ajuntament 
demanada per aquesta Sindicatura, hem elaborat, en euros, el 
quadre següent en el qual s'indica el nombre i l'import dels 
contractes formalitzats en 2014 i 2015, detallats per tipus i 
procediments d'adjudicació. 
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Quadre 10. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d'adjudicació 

Import 
d'adjudicació         
(IVA exclòs) 

Nombre 
de 

contractes 

Serveis Obert 91.680 1 

Total contractes 2014 91.680 1 

Obres Obert 140.496 2 

Concessió 
demanial 

(1) 2.370 2 

Total contractes 2015 142.866 4 

(1)  Article 93 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions 
Públiques (LPAP) 

4. Expedients de contractació revisats  

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per 
l'Ajuntament en els exercicis de 2014 i 2015 és l'adequada, hem 
seleccionat la mostra que detallem en el quadre següent, elaborat en 
euros, que representa un 100% del total de 2014 i un 99,2% del total 
en 2015. 

Quadre 11. Contractes analitzats 2014 i 2015 

Tipus Codi 
expedient 

Objecte Tramitació Procediment 
Import 

d'adjudicació 
(sense IVA) 

Serveis  102/2014 Neteja d'edificis i 
dependències municipals Ordinària Obert 91.680 

  Total mostra 2014 91.680 

Obres 151/2014 Finalització d'obres del 
trinquet municipal Ordinària Obert 82.645 

Obres 203/2014 Obres d'adequació de les 
piscines municipals Ordinària Obert 57.851 

Concessió 
demanial 033/2015 

Concessió administrativa 
d'instal·lacions de la plaça de 
la cultura destinat a gimnàs  

Ordinària LPAP. Art. 93 1.201 

  Total mostra 2015 141.697 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que 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 comptabilitat de la despesa. 
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També s'ha efectuat una revisió de l'execució dels contractes vigents 
en 2014 i 2015, mitjançant l'examen de la mostra que es recull, en 
euros, en el quadre següent:  

Quadre 12: Contractes analitzats d'exercicis anteriors 

Exercici 
d'origen Objecte Import (1) Duració 

2008 

Concessió del servei públic municipal de 
proveïment domiciliari d'aigua potable, 
clavegueram i depuració d'aigües al municipi 
de Favara 

700.000 + 10% 
facturació anual 

25 anys 

prorrogables 

(1) L'Ajuntament percep en 2008, a la subscripció del contracte, un cànon anticipat de 700.000 
euros de la concessionària i cada exercici un cànon periòdic variable del 10% de la 
facturació anual. La concessionària percep les tarifes dels usuaris del servei aprovades per 
la respectiva ordenança municipal. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que ja s'han 
descrit en l'apartat 6.1 "Fonament de l'opinió amb excepcions 
relativa a la contractació". Per tant, en els apartats següents 
s'indiquen altres aspectes addicionals i observacions derivats de la 
revisió de la contractació que els responsables de l'Ajuntament han 
de tenir també en compte. 

5.  Observacions sobre els contractes formalitzats en 2014 i 2015 

a) Expedient 102/2014. Neteja d'edificis i dependències municipals 

Aquest expedient va ser tramitat mitjançant un procediment 
obert per un preu de licitació de 92.400 euros i un termini de 
24 mesos. Els criteris de valoració de les ofertes previstes en el 
plec de clàusules administratives són fonamentalment 
objectius: el preu, amb una ponderació del 50%, i el nombre 
d'hores de neteja de lliure disposició, amb un pes del 30%. La 
proposta d'organització del treball es valora de forma 
subjectiva fins a un 20%. Quant a això, s'observa una falta de 
determinació de la valoració del nombre d'hores, ja que no es 
té en compte el cost oferit i no es fixa un límit raonable 
d'hores. 

Es presenten a la licitació catorze ofertes i finalment resulta 
adjudicatària l'oferta que aporta 1.000 hores de lliure 
disposició a un preu d'1 euro per hora. Aquesta oferta rep 30 
punts, mentre que la següent, que ofereix 575 hores, es valora 
amb 17,5 punts; i la menys valorada, rep 1,68 punts per 56 
hores. No obstant això, en la valoració del preu, el rang de 
valoració màxim és de 5 punts. 
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b) Expedient 203/2014. Obres d'adequació de piscines municipals 

El projecte d'obres el redacta l'arquitecte col·laborador per 
mitjà d'un conveni subscrit amb la Diputació de València. El 
pressupost de licitació és de 57.851 euros i les obres són 
subvencionades al 100% per la Diputació. 

L'informe de la Intervenció, de 13 d'octubre de 2014, 
únicament indica la competència de l'òrgan de contractació i 
la procedència de la tramitació mitjançant un procediment 
obert. 

Quant als criteris de valoració de les ofertes, cal assenyalar 
que s'avaluen de forma automàtica, sense que s'observen 
judicis de valor, tot i que el preu no resulta un criteri de 
selecció efectiu, ja que s'atorga 150 sobre 250 punts a totes les 
ofertes. El criteri determinant de l'adjudicació són les millores 
que ofereix el contractista, entre un total de vuit lots valorats 
en un import conjunt de 42.913 euros, que serà executat de 
forma consecutiva. 

L'oferta que resulta adjudicatària inclou l'execució dels cinc 
primers lots de millores. 

El contracte es subscriu el 22 de gener de 2015 i l'execució de 
les obres finalitza amb l'acta de recepció el 12 de juny d'aquest 
any. 

c) Expedient 151/2014. Finalització d'obres del trinquet municipal 

 El projecte d'obres el redacta en setembre de 2014 l'arquitecte 
tècnic de l'Ajuntament mitjançant un conveni amb la 
Diputació, amb un pressupost total de 175.119 euros, més uns 
honoraris tècnics de 10.242 euros, calculats sobre el 
pressupost d'execució material de 147.159 euros. En el mateix 
projecte s'assenyala la insuficiència del finançament de la 
Diputació, per 100.000 euros, i la seua execució en dues fases, 
la primera mitjançant l'expedient 151/2014, amb un 
pressupost de licitació de 82.645 euros; i la següent fase, 
pendent de licitar a data de realització del treball de camp, que 
inclouria l'execució del tancament, grades superiors i zona 
d'entrada a les instal·lacions esportives. 

 L'expedient 151/2014 es licita mitjançant un procediment 
obert amb un pressupost total de 82.645 euros, que finança 
íntegrament la Diputació. 
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 L'informe de la secretària-interventora de 3 de setembre de 
2014, únicament es pronuncia sobre la competència de l'òrgan 
de contractació i el procediment d'adjudicació. 

 Entre els criteris de valoració del plec, no s'inclou el preu, sinó 
deu lots de millores d'execució consecutiva, valorats en un 
import global de 79.555 euros, amb una ponderació de fins a 
89 punts sobre 100. També es valora fins a 11 punts, el 
finançament dels honoraris tècnics de redacció de projecte i 
direcció d'obra, per 12.393 euros. Aquests honoraris 
corresponen a la redacció i direcció del projecte originari, no 
del projecte objecte de licitació. 

 Encara que es presenten nou ofertes, les tres millor valorades 
es retiren i, finalment, resulta adjudicatària la quarta millor 
oferta que proposa l'execució dels tres primers lots de 
millores, per 21.304 euros. 

 El 19 de gener del 2015 se subscriu el contracte entre les parts 
per 82.645 euros (100.000 euros IVA inclòs). L'obra s'inicia al 
febrer de 2015 i l'acta de recepció se signa el 10 de setembre 
de 2015. 

 Pel que fa als honoraris tècnics, hem verificat que 
l'Ajuntament ha abonat al director de l'obra i redactor del 
projecte la quantitat de 12.393 euros previstos per a la primera 
i segona fase del projecte, quan només s'ha executat la 
primera fase de l'obra, amb un pressupost d'execució material 
de 69.449 euros. 

d) Expedient 033/2015. Concessió administrativa d'ús i aprofitament 
de les instal·lacions municipals "Plaça de la cultura" amb destinació 
a gimnàs 

 Com a antecedent, cal assenyalar que el 16 de gener de 2013 
es va signar un contracte de concessió per a la gestió del 
gimnàs municipal, amb un cànon de 1.251 euros a l'any, per 
un període de dos anys que havia de satisfer el contractista. 

 El 25 de febrer de 2015, mitjançant una Resolució de l'Alcaldia 
s'aprova l'inici d'un nou expedient de contractació per un 
període de dos anys i dos de pròrroga, en règim de 
concurrència amb publicitat a la seu electrònica de 
l'Ajuntament i al seu tauler d'anuncis, sent el cànon anual de 
1.200 euros. 

 Els criteris de valoració consideren el preu, que es puntua fins 
a 80 punts, i la gestió de les pistes de pàdel i frontó, fins a 20 
punts. 
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 Únicament es presenta una oferta, que resulta adjudicatària 
mitjançant la Resolució de l'Alcaldia de 7 d'abril de 2015. No 
obstant això, la formalització del contracte es retarda fins al 2 
octubre 2015 per la demora en el pagament del cànon del 
primer any i la subscripció de l'assegurança. 

 En l'execució del contracte s'observa que la recaptació 
trimestral efectuada pel contractista resulta molt menor que 
l'obtinguda en períodes anteriors. 

6. Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Contracte de concessió per a la gestió indirecta del servei públic municipal 
de proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram i depuració d'aigües 
residuals al municipi de Favara 

Per a la revisió de l'adequada execució d'aquest expedient durant els 
exercicis fiscalitzats, 2014 i 2015, únicament hem pogut obtenir els 
plecs de condicions de la contractació licitada en 2008 i l'oferta 
presentada pel contractista. 

D'acord amb els plecs de clàusules administratives, el termini de la 
concessió és de 25 anys i la retribució del concessionari la integren 
les tarifes que s'han de percebre dels usuaris. De la seua banda, el 
cànon inicial satisfet per la concessionària va ser de 700.000 euros, 
mentre que el cànon anual a favor de l'Ajuntament puja al 10% de la 
facturació. 

En la revisió de l'execució contractual, s'han observat retards de la 
concessionària en el pagament del cànon anual estipulat i del cànon 
d'abocaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer repercutit 
per l'Ajuntament. 

A data de realització del treball de camp, es troba pendent de 
pagament per part del contractista el cànon d'abocaments dels 
exercicis 2011 a 2013, per 35.314 euros i el cànon anual variable de 
2014 i 2015, per 6.955 euros, a més de la multa de 14.000 euros 
imposada per l'Ajuntament a la concessionària per incompliment de 
la normativa d'aplicació en l'establiment de les tarifes per repercutir 
a l'usuari. 

 Paral·lelament, i davant la necessitat de recursos hídrics, 
l'Ajuntament s'ha adherit a l'Estació de Transformació d'Aigües 
Residuals (ETAP) d'Alzira, per a la compra d'aigua a la comunitat 
d'usuaris de la Ribera del Xúquer i el seu tractament en la referida 
ETAP. El cost de la taxa de proveïment d'aigua ha de satisfer-se a la 
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. La liquidació de la taxa del primer trimestre 
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del 2015 efectuada per la referida Conselleria i notificada a 
l'Ajuntament ha sigut de 30.632 euros. 

A més a més, la Conselleria va notificar en 2016 a l'Ajuntament la 
liquidació corresponent al consum d'aigua de 2015 facturat per 
l'ETAP d'Alzira, per import de 110.744 euros i la liquidació del primer 
trimestre de 2016, per 27.406 euros. Quant a això, l'Ajuntament 
considera que aquesta despesa ha de ser assumida per la 
concessionària del servei i, per això, mitjançant la Resolució de 
l'Alcaldia de 31 de maig de 2016 s'acorda requerir el pagament a 
aquesta empresa en concepte de "repercussió de taxa de proveïment 
d'aigua en alta ". 

L'Ajuntament ha comptabilitzat, en desembre de 2016, l'import del 
consum d'aigua en alta de 2015 i primer trimestre de 2016, exigit per 
la Conselleria, per un import conjunt de 138.150 euros. Aquest 
import, requerit a la concessionària en maig de 2016, es troba 
pendent de cobrament en gener de 2017. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i, d'acord amb el que preveu la 
secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, 
l'esborrany previ de l'Informe de fiscalització es va discutir amb els 
responsables de l'Entitat per al seu coneixement i perquè, si calia, 
n'efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

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 pel qual es va 
tenir coneixement de l'esborrany de l'Informe de fiscalització 
corresponent als exercicis 2014 i 2015, aquest va ser tramés al 
comptedant perquè, en el termini concedit, formularen, si calia, les 
al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’Entitat ha formulat les al·legacions que 
ha considerat pertinents. 

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

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

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

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



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament i, en 
compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2016 i 2017 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 5 
d'abril de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 5 d'abril de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 
 

 

JAHernaiz
Stamp



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’exercici 



AJUNTAMENT DE  FAVARA

EXERCICI 2014

BALANÇ 

2014 2013
VARIACIÓ 

BRUTA
VARIACIÓ %

A) IMMOBILITZAT 22.738.533 22.510.072 228.461 1,0%

A) I. Inversions destinades a l'ús general 9.551.506 9.462.506 89.000 0,9%

A) I.1. Terrenys i béns naturals 152.496 96.496 56.000 58,0%

A) I.2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general 9.368.958 9.335.958 33.000 0,4%

A) I.3. Béns comunals 30.052 30.052 0 0,0%

A) II Immobilitzat immaterial 4.687 4.687 0 0,0%

A) II.1 Immobilitzat immaterial 12.507 12.507 0 0,0%

A) II.2 Amortitzacions -7.820 -7.820 0 -

A) III. Immobilitzacions materials 12.959.737 12.820.276 139.461 1,1%

A) III.1. Terrenys i construccions 13.786.964 13.664.493 122.471 0,9%

A) III.2. Instal·lacions tècniques 276.051 276.051 0 0,0%

A) III.3. Maquinària i utillatge 13.384 13.384 0 0,0%

A).III.4. Altre  immobilitzat 303.944 286.954 16.990 5,9%

A).III.5. Amortitzacions -1.420.606 -1.420.606 0 -

A) IV. Patrimoni públic del sòl 222.603 222.603 0 0,0%

A) IV.1. Terrenys i construccions 222.603 222.603 0 0,0%

C) ACTIU CIRCULANT 999.013 981.652 17.361 1,8%

C) I. Deutors 714.635 690.158 24.477 3,5%

C) I.1. Deutors pressupostaris 1.131.932 1.106.732 25.199 2,3%

C) I.2. Deutors no pressupostaris 33.513 69.780 -36.267 -52,0%

C) I.3. Administracions Públiques 0 1.044 -1.044 -100,0%

C) I.4. Altres deutors 13.338 110.477 -97.139 -87,9%

C) I.5. Provisions -464.149 -597.876 133.728 -22,4%

C) III. Tresoreria 284.378 291.494 -7.116 -2,4%

TOTAL 23.737.546 23.491.724 245.822 1,0%

2014 2013
VARIACIÓ 

BRUTA
VARIACIÓ %

A) FONS PROPIS 22.985.664 22.284.350 116.428 3,1%

A) I. Patrimoni 20.490.332 19.918.412 571.920 2,9%

A) I.1. Patrimoni 20.490.332 19.918.412 571.920 2,9%

A) III. Resultats d'exercicis anteriors 1.794.018 1.794.018 0 0,0%

A) IV. Resultats de l'exercici 701.314 571.920 129.394 22,6%

B) CREDITORS A LLARG TERMINI 404.795 679.916 -275.122 -40,5%

B) I. Deutes a llarg termini 404.795 679.916 -275.122 -40,5%

B) I 1. Préstecs i altres deutes 404.795 679.916 -275.122 -40,5%

C) CREDITORS A CURT TERMINI 347.087 527.458 -180.371 -34,2%

C) I. Deutes a curt termini 48.091 86.878 -38.787 -44,6%

C) I.1. Préstecs a curt termini 48.091 86.878 -38.787 -44,6%

C) II. Creditors 298.996 440.580 -141.584 -32,1%

C) II.1. Creditors pressupostaris 104.602 131.900 -27.298 -20,7%

C) II.2. Creditors  no pressupostaris 193.450 290.522 -97.072 -33,4%

C) II.3. Administracions Públiques -6.747 13.128 -19.874 -151,4%

C) II.4. Altres creditors 6.690 4.530 2.160 47,7%

C) II.5. Fiances i dipòsits rebuts 1.000 500 500 100,0%

TOTAL 23.737.546 23.491.724 245.822 1,0%



AJUNTAMENT DE FAVARA

EXERCICI 2014

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE
EXERCICI    
2014

EXERCICI    
2013

VARIACIÓ 
BRUTA

VARIACIÓ %

A) DESPESES 980.824,65 1.547.371,58 -566.546,93 -36,6%

1. Despeses de personal 473.786,27 518.240,79 -44.454,52 -8,6%

2. Altres despeses de gestió ordinària 342.556,21 658.067,60 -315.511,39 -47,9%

    a) Serveis exteriors 476.283,84 568.185,62 -91.901,78 -16,2%

    b) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 -

    c) Pèrdues i provisions de crèdits -133.727,63 89.881,98 -223.609,61 -248,8%

    d) Altres despeses 0,00 0,00 0,00 -

3. Despeses financeres 16.441,21 26.664,86 -10.223,65 -38,3%

4. Transferències i subvencions 99.283,32 129.246,11 -29.962,79 -23,2%

    a) Transferències i subvencions corrents 99.283,32 129.246,11 -29.962,79 -23,2%

    b) Transferències i subvencions de capital 0,00 0,00 0,00 -

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 48.757,64 215.152,22 -166.394,58 -77,3%

    a) Pèrdues provinents de l'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 -

    b) Modificació d'obligacions i drets de pressupostos tancats 30.381,97 86,62 30.295,35 34.975,0%

    c) Despeses excepcionals 18.375,67 215.065,60 -196.689,93 -91,5%

Estalvi 701.314,14 571.920,37 129.393,77 22,6%

HAVER
EXERCICI    
2014

EXERCICI    
2013

VARIACIÓ 
BRUTA

VARIACIÓ %

B) INGRESSOS 1.682.139 2.119.292 -437.153 -20,6%

1. Ingressos de gestió ordinària 1.029.282 1.319.954 -290.673 -22,0%

    a) Impostos directes 915.685 1.196.714 -281.029 -23,5%

    b) Impostos indirectes 1.927 9.073 -7.146 -78,8%

    c) Taxes, preus públics i contribucions especials 111.670 114.167 -2.497 -2,2%

    d) Ingressos urbanístics 0 0 0 -

2. Altres ingressos de gestió ordinària 102.555 37.752 64.803 171,7%

    a) Reintegraments 21.468 0 21.468 -

    b) Treballs realitzats per a l'Entitat 0 0 0 -

    c) Altres ingressos 81.087 37.752 43.336 114,8%

3. Ingressos financers 17.882 41.739 -23.857 -57,2%

4. Transferències i subvencions 522.152 498.778 23.374 4,7%

    a) Transferències i subvencions corrents 449.175 441.638 7.537 1,7%

    b) Transferències i subvencions de capital 72.977 57.140 15.837 27,7%

5. Guanys i ingressos extraordinaris 10.268 221.069 -210.801 -95,4%

   a) Beneficis provinents de l'immobilitzat 0 0 0 -

   b) Modificació d'obligacions i drets de pressupostos tancats 469 87 382 441,0%

   c) Ingressos excepcionals 9.800 220.983 -211.183 -95,6%

Desestalvi  -  - 



AJUNTAMENT DE FAVARA

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2014

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D. R. NETS (1) REC. NETA (2) PEND. COBR
1 Impostos directes 721.500 0 721.500 919.202 127,4% 696.725 75,8% 222.477

2 Impostos indirectes 8.000 0 8.000 1.927 24,1% 1.919 99,6% 8

3 Taxes i altres ingressos 113.300 0 113.300 201.541 177,9% 141.517 70,2% 60.024

4 Transferències corrents 378.000 48.255 426.255 446.836 104,8% 393.810 88,1% 53.026

5 Ingressos patrimonials 33.920 0 33.920 30.881 91,0% 25.846 83,7% 5.035

6 Alienació d'inversions reals 0 0 0 0  - 0 - 0

7 Transferències de capital 43.140 330.257 373.397 72.977 19,5% 16.977 23,3% 56.000

8 Variació d'actius financers 0 340.785 340.785 0 0,0% 0  - 0

9 Variació de passius financers 0 0 0 0 - 0 - 0

TOTAL INGRESSOS 1.297.860 719.297 2.017.157 1.673.364 83,0% 1.276.794 76,3% 396.570

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O. R. NETES (1)
PAGAMENTS 
LÍQUIDS

(2) PEND. PAG.

1 Depeses de personal 454.882 86.878 541.760 508.781 93,9% 506.110 99,5% 2.672

2 Compra béns i serveis 533.646 50.263 583.909 528.625 90,5% 508.491 96,2% 20.134

3 Despeses financeres 26.500 0 26.500 16.444 62,1% 16.444 100,0% 0

4 Transferències corrents 101.686 1.885 103.571 99.283 95,9% 90.864 91,5% 8.419

5 Fons de contingència 0 0 0 0  - 0  - 0

6 Inversions reals 56.000 330.270 386.270 105.990 27,4% 54.977 51,9% 51.013

7 Transferències de capital 0 0 0 0  - 0  - 0

8 Actius financers 0 0 0 0  - 0  - 0

9 Passius financers 76.773 250.000 326.773 311.569 95,3% 311.569 100,0% 0

TOTAL DESPESES 1.249.487 719.297 1.968.784 1.570.693 79,8% 1.488.455 94,8% 82.238

(1)   Grau d'execució

(2)   Grau de realització

CAPÍTOL DE DESPESES

CAPÍTOL D'INGRESSOS
PREVISIÓ EXECUCIÓ

PREVISIÓ EXECUCIÓ
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 2013
VARIACIÓ 
BRUTA

% VAR. 

a  Operacions corrents 447.253 600.233 -152.980 -25,5%
b  Altres operacions no financeres -33.013 -160.632 127.619 79,4%
1  Total operacions no financeres (a+b) 414.240 439.602 -25.362 -5,8%
2  Actius financers 0 0 0  -
3  Passius financers -311.569 -58.171 -253.398 -435,6%
I   RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 102.671 381.431 -278.760 -73,1%
Ajustos 372.749 144.008 228.741 158,8%
4 (+) Crèdits gastats finançats amb romanent tres. per a desp. grals. 340.785 143.845 196.940 136,9%
5 (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 39.899 164 39.735 24.250,6%
6 (- ) Desviacions de finançament positives de l'exercici 7.934 0 7.934  -
II   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5+6) 475.420 525.439 -50.019 -9,5%

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013
VARIACIÓ 
BRUTA

% VAR. 

1   (+) Fons líquids 284.378 291.494 -7.116 -2,4%
2   (+ )Drets pendents de cobrament 1.139.474 1.140.796 -1.322 -0,1%
          + del pressupost corrent 396.570 422.814 -26.244 -6,2%
          + de pressupostos tancats 735.362 683.918 51.443 7,5%
          + d'operacions no pressupostàries 14.232 38.594 -31.904 -82,7%
          - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 6.690 4.530 2.160 47,7%
3   (-) Obligacions pendents de pagament 265.629 215.096 50.534 23,5%
          + del pressupost corrent 82.238 102.123 -19.885 -19,5%
          + de pressupostos tancats 22.364 29.777 -7.413 -24,9%
          + d'operacions no pressupostàries 174.365 193.673 -19.307 -10,0%
          - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 13.338 110.477 -97.139 -87,9%
I     Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.158.223 1.217.195 -58.972 -4,8%
II    Saldos de cobrament dubtós 464.149 597.876 -133.728 -22,4%

III   Excessos de finançament afectat 7.934 0 7.934  -

IV  Romanent de tresoreria per a despeses generales (I-II-III) 686.140 619.318 66.821 10,8%
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Al·legacions del comptedant

































































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE FAVARA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014 I 2015 

S’ha analitzat l’al·legació rebuda el 23 de març de 2017 tramesa pel 
portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de Favara, alcalde durant 
l’exercici 2014. Pel que fa a aquesta al·legació, s’informa de la qüestió 
següent: 

Al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament ha presentat la documentació acreditativa de les despeses 
d’atencions protocol·làries i representatives indicades en l’apartat 5.j de 
l’esborrany de l’Informe. Aquests justificants han sigut analitzats i 
comprovats de conformitat, per la qual cosa es proposa eliminar l’apartat 
esmentat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Eliminar l’apartat 5.j de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en el document de Resum: 

Eliminar el paràgraf següent: 

S'han efectuat pagaments a càrrec d'una targeta de crèdit a nom de la Corporació 
en concepte de despeses de restauració per un import conjunt de 4.045 euros 
durant els exercicis 2012 a 2015 (fins a maig). La utilització d'aquesta targeta no 
ha sigut regulada per l'Ajuntament i els pagaments efectuats no han sigut 
acreditats mitjançant els corresponents documents justificatius de la despesa 
contreta i la seua necessitat. Aquests fets podrien ser susceptibles de 
responsabilitat comptable i es remeten amb aquesta consideració al Tribunal de 
Comptes. 
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