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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius i abast de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern i pressupostari de l'activitat financera del sector públic 
valencià; així com dels comptes que justifiquen la dita activitat. 

L'article 2.1.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, disposa que en el sector públic valencià -a l'efecte del que es 
preveu en aquesta Llei- s'integren les entitats locals que conformen el territori de la 
Comunitat Valenciana; així com els organismes autònoms, empreses públiques i tots 
aquells ens que depenguen de les entitats locals valencianes, o que es troben 
majoritàriament participats per aquestes. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la sessió realitzada el 20 de desembre de 
2007, aprovà el Programa Anual d'Actuació corresponent a l'any 2008, en el qual 
s'inclogué la realització d'un informe de fiscalització horitzontal sobre determinades 
àrees de gestió de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

Els ajuntaments fiscalitzats, d'acord amb el que s'expressa en el Programa Anual 
d'Actuació d'aquesta institució, són els següents: Castell de Guadalest, Pilar de la 
Foradada i Sant Miquel de Salines a la província d'Alacant, Càlig a la província de 
Castelló i Canet d'en Berenguer, Nàquera, Olocau i Sedaví a la província de València. 

L'article 7.a) de la Llei de la Sindicatura de Comptes determina que, en l'exercici de les 
competències que té assignades, aquesta institució pot examinar i censurar els comptes 
de les entitats locals. No obstant això la Sindicatura de Comptes no ha realitzat vuit 
informes complets de fiscalització sobre els comptes de cada un dels ajuntaments a què 
es refereix aquest Informe, sinó que ha fet un informe de fiscalització de determinats 
documents del Compte General d'aquestes entitats, en concret del resultat pressupostari 
i del romanent de tresoreria. 

En tots els ajuntaments s'ha comprovat si la formació de les dites dues magnituds ha 
sigut adequada -conformement al que s'estableix en les regles corresponents de les 
instruccions de comptabilitat local-, i si les han incloses en els apartats respectius del 
Compte General, i alhora analitzant si el càlcul de les despeses amb finançament afectat 
s'ha fet adequadament i verificant si és raonable el càlcul dels drets pendents de 
cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 

Amb la finalitat de saber si ambdues magnituds podien estar desvirtuades, hem analitzat 
els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i el major del compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost"; així com el compliment del 
principi d'estabilitat pressupostària. 
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Cal observar que, en la fiscalització realitzada en els ajuntaments de Càlig, Castell de 
Guadalest i Olocau, hem analitzat addicionalment diversos aspectes de la gestió 
economicofinancera d'aquestes entitats, els quals han sigut comunicats a la Sindicatura 
de Comptes pels seus representants legals, o s'han posat de manifest durant la 
fiscalització realitzada. En la resta d'ajuntaments no s'ha posat de manifest cap 
circumstància que aconsellés ampliar l'abast de la fiscalització a unes altres àrees de 
gestió significatives. 

La fiscalització s'ha enfocat bàsicament a la comptabilitat pressupostària, i solament 
hem analitzat aquells aspectes significatius de la comptabilitat patrimonial no 
considerats en la pressupostària. 

El treball s'ha desenvolupat conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes. 

1.2 Legislació bàsica aplicable a les entitats locals 

La legislació bàsica aplicable a l'organització i el funcionament dels ajuntaments durant 
l'exercici de 2006, i que hem tingut en compte a l'hora d'efectuar les tasques de 
fiscalització, ha sigut la següent: 

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

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

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

- Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, per mitjà del qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

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

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals. 

- Decret de 17 de juny de 1955, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 
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La legislació bàsica aplicable a la gestió economicofinancera dels ajuntaments 
fiscalitzats, i que hem tingut en compte durant els treballs realitzats, ha sigut la següent: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

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

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.042/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova el model simplificat de la Instrucció de Comptabilitat 
Local. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova el model normal de la Instrucció de Comptabilitat 
Local. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.040/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova el model bàsic de la Instrucció de Comptabilitat Local. 

1.3 Règim pressupostari i comptable aplicable a les entitats locals 

La subjecció dels ajuntaments al règim de comptabilitat pública porta aparellada 
l'obligació de retre comptes de les seues operacions a la Sindicatura de Comptes, siga 
quina siga la seua naturalesa. 

Les tres ordres que aproven els tres models de comptabilitat local, estableixen un model 
bàsic, que és opcional i que solament s'aplica a aquelles entitats locals amb un 
pressupost inferior a 300.000 euros, amb independència de la població. 

El model simplificat s'aplica a aquells municipis que tinguen un pressupost no superior 
a 300.000 euros, o a amb un pressupost entre 300.001 euros i 3.000.000 d'euros si la 
seua població no ultrapassa els cinc mil habitants; així com a les altres entitats locals         
—distintes dels municipis— amb pressuposts que no passen de 3.000.000 d'euros. 

El model normal s'aplica a aquells municipis amb pressuposts superiors a 3.000.000 
d'euros, o entre 300.001 euros i 3.000.000 d'euros si tenen més de 5.000 habitants; així 
com a la resta d'entitats locals —distintes dels municipis— que tinguen un pressupost 
major de 3.000.000 d'euros. 

Per desenvolupar el que es preveu en l'article 209 de la LRHL (text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), en les regles 98 i 86 de les Instruccions de 
Comptabilitat Local, models normal i simplificat respectivament, s'indica que els 
documents que integren el Compte General de les entitats locals són els següents: 
balanç, compte del resultat economicopatrimonial, estat de liquidació del pressupost i 
memòria. 

D'acord amb la nova Instrucció de Comptabilitat Local, model normal, que començà a 
aplicar-se en l'exercici de 2006, el romanent de tresoreria passa de ser una magnitud de 
caràcter financer, a ser una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari. 

A conseqüència d'aquesta nova concepció, el romanent de tresoreria ve a ser 
l'acumulació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors, i no l'excedent de liquiditat 
a curt termini (tal com era segons l'anterior Instrucció de Comptabilitat de 1990); de 
manera que ara representa un recurs per a finançar despesa, si és positiu, o un dèficit per 
a finançar, si és negatiu. 
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2. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CÀLIG 

2.1 Informació general 

El municipi de Càlig es troba a la província de Castelló; la seua població, que arriba als 
1.963 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006, ve mantenint un 
moderat creixement en els últims cinc anys. 

En l'activitat local destaca l'agricultura, que es considera l'activitat econòmica principal, 
i una petita indústria auxiliar de fabricació de mobles i alumini. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de secretari-interventor estava ocupat en propietat 
per un funcionari de carrera d'administració local amb habilitació estatal. El lloc de 
tresorer ha estat ocupat per un regidor, nomenat a aqueix efecte pel Ple de l'Ajuntament. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, es limitava 
inicialment a determinades àrees significatives -tal i com s'indica en l'apartat 1.1 de 
l'Informe-, en concret a l'anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2006. 

No obstant això, s'ha de dir que, a causa de la petició formulada per l'alcalde-president 
de l'Entitat en data 24 d'abril de 2008, hem analitzat determinats aspectes relacionats 
amb la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, que exposem en l'apartat 2.5 de 
l'Informe. 

2.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- Tal com s'indica en l'apartat 2.3 de l'Informe, l'ajust efectuat en el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2006 derivat dels crèdits gastats finançats amb el 
romanent de tresoreria per a despeses generals, presenta un defecte de 86.237 
euros. 

- D'acord amb el que assenyalem en els apartats 2.3 i 2.4 de l'Informe, 
l'Ajuntament de Càlig no porta cap control de les despeses amb finançament 
afectat ni de les desviacions de finançament generades; raó per la qual es 
desconeix l'import a què pujarien les citades magnituds i el seu impacte sobre el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l'exercici de 2006. 

- L'Ajuntament de Càlig no ha fet, en l'exercici de 2006, cap estimació dels saldos 
considerats de dubtós cobrament; sí que hem comprovat, però, que hi ha hagut 
cancel·lacions de drets reconeguts en exercicis anteriors per import de 38.430 
euros. 
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Així mateix, s'ha de fer notar que, com a resultat de la revisió efectuada amb l'abast 
descrit en l'apartat 1.1 de l'Informe (i amb independència de la rellevància jurídica de les 
circumstàncies que exposarem en l'apartat 2.5 de l'Informe), s'han posat de manifest 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de la normativa 
jurídica a la qual està sotmés l'Ajuntament que indiquem a continuació: 

- L'informe del secretari-interventor sobre la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2006, així com el Decret de l'Alcaldia que aprova la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2006, no s'ajusten al que es disposa en l'article 191 de 
la LRHL perquè no recullen l'import de les magnituds que es desprenen de la 
liquidació citada; tal  com detallem en l'apartat 2.3 de l'Informe. 

- Tal com indiquem en l'apartat 2.3 de l'Informe, s'ha produït un incompliment de 
la regla 48 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal, en relació 
amb la inexistència d'un seguiment i d'un control de les despeses amb 
finançament afectat realitzats per mitjà del sistema d'informació comptable. 

- En els fets recollits en l'apartat 2.5 de l'Informe, l'Ajuntament no ha ajustat la 
seua gestió economicofinancera al que es disposa en l'article 189.1 de la LRHL, 
en la mesura en què s'han expedit determinades ordres de pagament a càrrec dels 
pressuposts de l'Entitat local sense haver-ne acreditat documentalment la 
realització de la prestació o el dret del creditor, conformement als acords que al 
seu dia autoritzaren i comprometeren la despesa. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, a més a més, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, encara que no afecten de forma 
significativa l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són 
d'aplicació, o a pesar de no meréixer la qualificació d'incompliments rellevants de les 
normes jurídiques que disciplinen l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en 
compte i posades en pràctica per part dels òrgans responsables de l'Entitat local. 

2.3 Resultat pressupostari 

El Compte General de l'exercici de 2006 de l'Ajuntament de Càlig ha sigut aprovat pel 
Ple de l'Entitat en la sessió ordinària realitzada el 14 de gener de 2008, fora del termini 
legal establit per a la dita aprovació. La liquidació del pressupost de l'exercici de 2006, 
integrant del Compte General, va ser aprovada per Decret de l'Alcaldia de 27 de febrer 
de 2007. 

En relació amb la liquidació del pressupost de 2006, es pot assenyalar que tant l'informe 
del secretari-interventor, com el Decret de l'Alcaldia que aprova la dita liquidació, no 
recullen el detall numèric de les magnituds que es desprenen de la liquidació mateixa, i 
que -d'acord amb el que es disposa en l'article 191.2 de la LRHL- són: les obligacions 
reconegudes i liquidades no satisfetes l'últim dia de l'exercici, els drets pendents de 
cobrament i els fons líquids a 31 de desembre, que en conjunt configuraran el romanent 
de tresoreria de l'entitat local, el qual s'acabarà d'ajustar considerant els possibles 
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ingressos afectats i minorant -d'acord amb el que reglamentàriament s'hi establisca- els 
drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

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

Imposts directes 300.000 -- 300.000 372.962 124% 353.125 95% 

Imposts indirectes 145.000 253.700 398.700 495.834 124% 495.834 100% 

Taxes i altres ingres. 271.350 -- 271.350 224.663 83% 220.357 98% 

Transfers. corrents 277.400 -- 277.400 278.093 100% 278.093 100% 

Ingressos patrimonials 300 -- 300 1.081 360% 1.081 100% 

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

Transfers, de capital 239.750 45.000 284.750 284.814 100% -- 0% 

Actius financers -- 124.110 124.110 -- 0% -- -- 

Passius financers 66.200 193.800 260.000 260.000 100% -- 0% 

Total 1.300.000 616.610 1.916.610 1.917.447 100% 1.348.490 70% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 256.700 -- 256.700 246.162 96% 246.162 100% 

Compra béns i serveis 553.200 195.400 748.600 711.686 95% 711.686 100% 

Interessos 15.900 -- 15.900 14.231 90% 14.231 100% 

Transfers. corrents 56.750 8.000 64.750 64.750 100% 61.291 95% 

Inversions reals 276.600 413.210 689.810 615.389 89% 142.479 23% 

Transfers. de capital 65.000 -- 65.000 65.000 100% 2.974 5% 

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

Passius financers 75.850 -- 75.850 68.541 90% 68.541 100% 

Total 1.300.000 616.610 1.916.610 1.785.759 93% 1.247.364 70% 

Quadre 1 
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En el quadre següent es recull, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 335.803 253.853 32,3%

b. D'altres operacions no financeres (395.575) (254.531) 55,4%

1. Total operacions no financeres (59.772) (678) 8715,9%

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers 191.459 21.136 805,8%

Resultat pressupostari de l'exercici 131.687 20.458 543,7%

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 14.751 113.647 (87,0%)

(+)Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 --

(-) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 --

Resultat pressupostari ajustat 146.438 134.105 9,2%

Quadre 2 
 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, el resultat pressupostari, ajustat amb els 
crèdits gastats finançats pel romanent de tresoreria per a despeses generals -que segons 
l'Ajuntament va ser de 14.751 euros-, ha generat un resultat pressupostari ajustat de 
146.438 euros. 

En el treball realitzat en relació amb el resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 
2006, s'ha efectuat un seguiment de les partides pressupostàries afectades per les 
modificacions de crèdits realitzades a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses 
generals, així com dels corresponents romanents de crèdits, i s'ha observat que el 
romanent de tresoreria utilitzat per a finançar major despesa en l'exercici de 2006 ha 
ascendit a 100.988 euros. 

En conseqüència amb això, l'estimació realitzada, en comparació amb l'import ajustat 
per l'Ajuntament -que va ser de 14.751 euros-, ha posat de manifest un defecte en l'ajust 
fet al resultat pressupostari de l'exercici de 2006 per import de 86.237 euros. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, per la xifra de 56.015 euros 
negatius, mostra la necessitat de finançament de l'Ajuntament; encara que cal tenir 
present -tal i com es detalla en l'apartat 2.4 de l'Informe- que l'Ajuntament va finançar 
despeses ordinàries amb el romanent de tresoreria positiu, que és superior a la xifra 
anterior. 

Quant a les despeses amb finançament afectat i les desviacions de finançament, en un 
informe del secretari-interventor s'indica que no hi ha projectes de despeses amb 
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finançament afectat ni desviacions de finançament que ajusten el resultat pressupostari 
de l'exercici de 2006. 

Tanmateix, s'ha d'assenyalar que, de la comparació de l'execució dels projectes 
d'inversió i el finançament de les operacions de capital, se'n desprén l'existència d'agents 
que financen determinats projectes d'inversió finalista, cosa que ha posat de manifest 
l'existència de despeses amb finançament afectat. 

L'Ajuntament no ha portat cap control de les despeses amb finançament afectat 
(realitzat a partir de les estimacions inicials de la inversió i el seu finançament i de 
l'execució plurianual de la dita inversió), que pogués donar informació sobre els 
desequilibris positius i negatius existents en la liquidació del pressupost de l'exercici (és 
a dir de les desviacions de finançament). 

En aqueix sentit, s'ha produït un incompliment de la regla 48 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal, en la qual s'indica que cal portar un seguiment i 
control de les despeses amb finançament afectat, per mitjà del sistema d'informació 
comptable. 

No ha sigut possible calcular, però, l'import a què pujarien tant les desviacions de 
finançament de l'exercici de 2006, com les desviacions acumulades, ni el seu impacte 
sobre el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

En relació amb el mecanisme comptable dels projectes de despeses amb finançament 
afectat, interessa ressaltar que la Secretaria-Intervenció observa un criteri comptable de 
reconeixement de drets en concepte de transferències de capital i passius financers que 
no és adequat, ja que primer contrauen tots els imports plurianuals prevists, però després 
els deixen com a pendents de cobrament. 

Per acabar, quant a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa 
ressaltar que aquesta s'ha vist alterada en l'exercici de 2006 a conseqüència de 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i d'obligacions pendents de 
pagament; segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (28.422) 0 (28.422)

b. D'altres operacions no financeres (10.008) (3.710) (6.298)

1. Total operacions no financeres (38.430) (3.710) (34.720)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (38.430) (3.710) (34.720)

Quadre 3 
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2.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tots a la data de tancament de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament de l'exercici de 2006 i la seua 
comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en euros. 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 374.478 339.829 10,2% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 597.601 306.477 95,0% 

 + del pressupost corrent 568.957 239.131 137,9% 

 + de pressuposts tancats 28.644 67.346 (57,5%) 

 + d'operacions no pressupostàries 0 0 -- 

 - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 751.001 522.196 43,8% 

 + del pressupost corrent 538.395 231.297 132,8% 

 + de pressuposts tancats 55.771 30.145 85,0% 

 + d'operacions no pressupostàries 156.835 260.754 (39,9%) 

 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 221.078 124.110 78,1% 

II. - Saldos de dubtós cobrament 0 0 -- 

III. - Excessos de finançament afectat 0 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 221.078 124.110 78,1% 

Quadre 4 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat ha obtingut un romanent de 
tresoreria positiu de 221.078 euros. L'anàlisi d'aquest document del Compte General 
permet observar que, en relació amb els fons de tresoreria a la data de tancament de 
l'exercici, hom ha rebut documentació bancària acreditativa dels saldos que integren el 
saldo de tresoreria, així com de les seues conciliacions bancàries. 

Quant als denominats "Saldos de dubtós cobrament", es pot indicar que les bases 
d'execució del pressupost no recullen els criteris per a estimar els dits saldos. D'altra 
banda, s'ha observat que l'Ajuntament de Càlig no ha fet cap estimació dels drets 
pendents de cobrament, amb la finalitat de valorar-ne aquells que cal considerar de 
dubtós cobrament. 

Amb independència de l'observació anterior, hem comprovat que en l'exercici de 2006 
la comptabilitat local registra cancel·lacions de drets d'exercicis anteriors en el concepte 
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"D'altres causes" per import de 29.864 euros i cancel·lacions de drets per insolvències 
per import de 8.566 euros. 

Els drets pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2006, procedents tant 
d'exercicis tancats com de l'exercici corrent, són els següents, en euros: 

 
Any 

d'antiguitat 
Pendents de 
cobrament Recaptació 

Pendents de 
cobrament 

1992 601 0 601 

2002 3.766 662 3.104 

2003 6.509 2.350 4.159 

2004 6.444 2.049 4.396 

2005 140.914 124.529 16.384 

Total tancats 158.234 129.590 28.644 

2006 568.957 0 568.957 

Total drets 727.191 129.590 597.601 

Quadre 5 
 

Sobre la base de l'antiguitat dels imports pendents de cobrament procedents de l'exercici 
corrent i d'exercicis tancats, s'ha fet una estimació dels drets pendents de cobrament 
considerats de dubtós cobrament, la qual dóna un import de 352.550 euros. 

En el cas d'haver realitzat una estimació d'aquesta mena, hauria calgut fer un ajust al 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2006 per l'import citat, cosa que hauria 
determinat un canvi de signe en el romanent de tresoreria i, en conseqüència, l'adopció 
d'alguna de les mesures previstes en l'article 193 de la LRHL tendents a equilibrar la 
situació de la mencionada magnitud pressupostària. 

Quant als excessos de finançament afectat -i tal com hem comentat en l'apartat 2.3 de 
l'Informe-, podem assenyalar que en un informe de la Secretaria-Intervenció s'indica 
que no existeixen projectes de despeses amb finançament afectat, raó per la qual no 
s'han produït desviacions de finançament acumulades que ajusten el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006. 

Cal observar -tal com s'indica en l'apartat 2.3 de l'Informe- que l'Entitat no ha portat cap 
control de les despeses amb finançament afectat i que ha aplicat un criteri comptable 
erroni en el reconeixement dels drets de caràcter plurianual. En aqueix sentit, hem 
comprovat que en l'exercici de 2006 existien determinats agents que finançaren 
inversions; però no hi ha dades que permeten apreciar l'import a què pujarien les 
desviacions de finançament acumulades ni el seu impacte en el romanent de tresoreria. 
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2.5 Revisió de determinats aspectes de la gestió economicofinancera 

L'alcalde-president de l'Ajuntament de Càlig, en data 24 d'abril de 2008, trameté en 
aquesta Sindicatura de Comptes determinada documentació sobre diversos pagaments i 
despeses realitzats per l'Ajuntament en l'exercici de 2006. 

A fi d'aclarir les diverses circumstàncies posades de manifest en l'escrit citat, 
sol·licitàrem a l'Ajuntament determinada documentació complementària, la qual no ens 
ha sigut tramesa per l'Entitat, i això perquè la persona que detenia la condició de 
secretari-interventor de l'Ajuntament no la va proporcionar (segons que s'indica en un 
escrit de l'alcalde de 24 de juny de 2008). 

L'alcalde-president de l'Ajuntament, en data 18 de novembre de 2008, presentà 
determinada documentació complementària de la tramesa inicialment, la qual hem 
analitzat en el marc de la fiscalització parcial dels comptes de l'Ajuntament. 

Entre els documents enviats a la Sindicatura de Comptes relatius a diverses 
remuneracions satisfetes per l'Ajuntament al secretari-interventor, es troben els 
següents. 

- Existeixen tres documents relatius a sengles gratificacions extraordinàries 
percebudes, per una quantia total de 5.228 euros, que es fonamenten en diversos 
decrets de l'Alcaldia en els quals no apareix la signatura de l'alcalde-president de 
l'Entitat, sinó que solament hi consta la firma del secretari-interventor. S'ha 
comprovat, d'altra banda, que almenys un dels pagaments, per una quantia de 
1.700 euros, s'ha fet al marge de la nòmina i sense haver-hi practicat la 
preceptiva retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques. 

- Ens han aportat també documents que justifiquen el pagament d'un concepte 
retributiu singular efectuat al secretari-interventor en tres nòmines, per una 
quantia de 2.017 euros; però l'Entitat no té notícia de les raons per les quals s'ha 
pagat aqueix concepte retributiu i del qual no consta que haja sigut aprovat per 
l'Alcaldia. 

En relació amb els pagaments realitzats per l'Ajuntament a una funcionària de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació adscrita a l'Ajuntament de Càlig, ens han 
aportat els documents següents. 

- Un Decret de l'Alcaldia per mitjà del qual li reconeixen una gratificació 
extraordinària de 788 euros, però en el qual no apareix la signatura de l'alcalde-
president de l'Entitat, sinó que solament hi consta la firma del secretari-
interventor. 

- Diversos documents per mitjà dels quals es justifica la recepció de tres 
gratificacions extraordinàries, per una quantia total de 1.457 euros, que s'ha fet 
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al marge de la nòmina i sense haver-hi practicat la preceptiva retenció a compte 
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

- Existeixen diversos documents que justifiquen la recepció de 2.385 euros pels 
conceptes de dieta, quilometratge i d'altres, sense que a l'Ajuntament hi haja cap 
document que justifique les raons per les quals es van fer els viatges que 
motiven les dites liquidacions, ja que la citada funcionària no tenia assignades 
funcions que exigissen desplaçaments fora del terme municipal. Quant a això, 
interessa remarcar que hem comprovat que els pagaments esmentats eren 
satisfets a la citada funcionària de forma periòdica i per quanties idèntiques. 

Ens han aportat també diversa documentació relacionada amb l'obra denominada "pou 
aixetes", de la qual es desprenen les següents circumstàncies d'interés: 

- Existeixen dues memòries valorades per a la rehabilitació de l'obra, 
formalitzades en idèntica data i pel mateix arquitecte, per sengles quanties de 
59.047 euros i 46.128 euros, i sense que hi existisca cap document que justifique 
aquesta circumstància. 

- En l'acta del Ple de l'Ajuntament de 8 de maig de 2006, es recull la formalització 
d'una modificació de crèdits en el pressupost municipal, per mitjà de la qual 
s'amplia la partida pressupostària assignada a l'obra en una quantitat de 12.031 
euros, xifra molt propera a la diferència entre les dues memòries valorades abans 
mencionades. 

- Amb posterioritat, es formalitzen dues noves modificacions de crèdit en el 
pressupost municipal per incrementar el crèdit pressupostari assignat a l'obra 
citada; les modificacions porten data de 3 de juliol i 13 de novembre de 2006, 
per sengles quanties de 37.854 euros i 28.000 euros. 

- Com es pot comprovar, la dotació pressupostària de l'obra s'ha elevat a la xifra 
de 98.813 euros, que és molt superior al límit previst en l'article 141.g) de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques i que, hauria exigit formalitzar 
el corresponent procediment administratiu que garantís el compliment dels 
principis de publicitat i concurrència prevists en el citat text legal. 

En els diversos escrits que l'alcalde-president de l'Ajuntament ha presentat a la 
Sindicatura de Comptes, s'han pogut comprovar encara les circumstàncies següents. 

- L'existència de diverses factures per una quantia de 3.350 euros per diversos 
serveis prestats a l'Ajuntament; però sense que se n'haja tramitat cap expedient 
administratiu a l'Ajuntament ni ajustar-se als procediments ordinaris de despesa 
establits a l'Entitat. 

- Els pagaments que s'han fet a l'alcalde i als regidors de l'Ajuntament fins al 
moment de la presa de possessió de l'actual alcalde, han sigut efectuats sense 
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practicar-hi les preceptives retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques. 

- Els decrets de l'Alcaldia dictats entre el 25 de maig de 2001 i el 21 de maig de 
2007 estan signats únicament pel secretari-interventor, i no per l'alcalde; llevat 
d'onze decrets de l'any 2005 que estan signats per l'actual alcalde, que no ho era 
en la data en què foren dictats. 

Tal com hem comentat abans, vam requerir l'alcalde perquè ens proporcionés diversa 
documentació complementària de la inicialment presentada, i en data 24 de juny de 
2008 rebérem un escrit en el qual s'indicava que tota la documentació sol·licitada era 
custodiada personalment pel secretari-interventor titular de l'Ajuntament, el qual es 
trobava de baixa per malaltia. 

En l'escrit citat s'indica que el secretari-interventor no ha facilitat les claus d'accés a 
l'ordinador que utilitzava en l'Ajuntament per a exercir la seua activitat professional, raó 
per la qual no ens poden trametre la documentació demanada. En aquest sentit, hem 
tingut accés a un escrit del citat secretari-interventor de data 27 de maig de 2008, en el 
qual manifesta la seua negativa a facilitar a l'alcalde les claus d'accés a l'ordinador que 
usava en el seu despatx de l'ajuntament perquè són de caràcter personal. 

Com a conclusió del que hem exposat, a la vista de la documentació facilitada per 
l'Ajuntament no es pot constatar si determinats actes de la gestió economicofinancera 
municipal s'han desenvolupat d'acord amb el que es disposa en l'article 189.1 de la 
LRHL, en el qual s'estableix que, abans d'expedir ordres de pagament a càrrec dels 
pressuposts de l'entitat local, cal acreditar documentalment -davant de l'òrgan que haja 
de reconéixer les obligacions- la realització de la prestació o el dret del creditor, i això 
conformement als acords que al seu dia vagen autoritzar i comprometre la despesa. 

2.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Càlig, i d'acord amb el que es recull 
en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions següents. 

En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb 
el que s'expressa en l'apartat 2.3 de l'Informe, es recomana que l'Entitat s'ajuste als 
terminis establits en la LRHL per a aprovar el Compte General, i en allò que afecta la 
liquidació del pressupost es recomana que tant l'informe del secretari-interventor, com 
el decret de l'Alcaldia, mostren en detall els imports de les magnituds corresponents als 
drets i les obligacions pendents de cobrament i de pagament a 31 de desembre, el 
resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 

Quant al resultat pressupostari, i d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 2.3 de 
l'Informe: 
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- L'Ajuntament ha de revisar el criteri comptable usat per a determinar els crèdits 
gastats finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, tot tenint 
en compte -en aquest sentit- les modificacions de crèdit finançades i els 
romanents de crèdit generats. 

- Pel que fa a les despeses amb finançament afectat, l'Entitat n'ha de portar un 
control i seguiment per mitjà del sistema d'informació comptable, tal i com 
estableix la normativa comptable aplicable. Aquest control i seguiment ha de 
permetre determinar els desequilibris positius i negatius existents en la 
liquidació del pressupost de l'exercici; és a dir, les desviacions de finançament, 
tant de l'exercici com les acumulades. 

- L'Ajuntament ha de regularitzar el criteri comptable de reconeixement de drets 
que aplica en relació amb el mecanisme comptable dels projectes de despeses 
amb finançament afectat. 

Quant al romanent de tresoreria, d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 2.4 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'establir un criteri d'estimació dels saldos de dubtós cobrament 
i incloure'l en les bases d'execució del pressupost per a la sua aprovació per part 
del Ple de l'Ajuntament, juntament amb el pressupost de cada exercici. 

- L'Entitat, en relació amb l'existència d'un romanent de tresoreria negatiu, hauria 
d'adoptar les mesures enumerades en l'article 193 de la LRHL, amb l'aprovació 
prèvia del Ple de l'Entitat. 

Pel que fa als diversos fets i circumstàncies posats de manifest en l'apartat 2.5 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast 
per aclarir la procedència dels diversos pagaments realitzats durant l'exercici de 
2006 i, si és el cas, exigir les responsabilitats que pertoquen. 

- En els procediments de despesa, l'Entitat s'ha d'ajustar als preceptes recollits en 
la LRHL i en el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, procurant que, en aquells 
supòsits en què siga procedent, es practiquen les preceptives retencions a compte 
del l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

- En els expedients de contractació de serveis i obres, l'Entitat s'ha d'ajustar als 
procediments prevists en la legislació sobre contractes del sector públic, i deixar 
constatació en els expedients administratius de tots els tràmits formalitzats. 

- L'Entitat ha de regularitzar les circumstàncies posades de manifest en relació 
amb la formalització dels decrets de l'Alcaldia dictats entre el 25 de maig de 
2001 i el 21 de maig de 2007, els quals manquen de la signatura d'aquell qui 
detenia la condició d'alcalde-president de l'Entitat. 

- 21 - 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

3. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANET D'EN 
BERENGUER 

3.1 Informació general 

El municipi de Canet d'en Berenguer està situat a la província de València i té una 
població de 4.696 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006. El Ple de 
l'Entitat està format per onze regidors, i s'ha comprovat que tots els que s'integren en 
l'equip de govern tenen dedicació parcial en les seues funcions municipals; llevat de 
l'alcaldessa, que té dedicació exclusiva. 

En l'actualitat, els llocs de treball de Secretaria i Intervenció són llocs de categoria 
d'entrada; el lloc de Secretaria està ocupat en propietat des de l'exercici de 1989 i el 
d'Intervenció es troba vacant. Les funcions assignades a la Intervenció, les realitza una 
funcionària de l'Entitat, tècnica d'administració general, la qual també té assumides les 
funcions de tresoreria. 

L'Ajuntament no disposa d'organismes autònoms; però és titular del 100% del capital 
social d'una societat mercantil denominada Gestió d'Obres Canet, S.L. El capital social 
subscrit d'aquesta societat és de 60.200 euros, i en l'exercici de 2006 presentà uns 
beneficis de 98.635 euros. 

Quant a la informació financera de l'Entitat, interessa ressaltar que l'Ajuntament de 
Canet d'en Berenguer no ha recorregut a fonts de finançament extern ni a l'endeutament 
financer per a finançar els seu estat de despeses. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament s'ha limitat a 
determinades àrees significatives, tal i com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, n'hem revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006. 

3.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- L'Ajuntament manca de mecanismes adequats de control intern que permeten 
garantir la fiabilitat de les dades registrades en la comptabilitat municipal, ja que 
no estan separades les funcions d'intervenció i tresoreria, les quals actualment 
estan assignades a una funcionària municipal que no té la condició de 
funcionària amb habilitació estatal; segons el que s'expressa en l'apartat 3.3 de 
l'Informe. 

- En el càlcul del romanent de tresoreria -i tal com indiquem en l'apartat 3.4 de 
l'Informe-, l'Ajuntament no ha tingut en compte els saldos deutors o pendents de 

- 22 - 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

cobrament d'impossible o difícil recaptació, els quals -segons el que es disposa 
en les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament- ascendien a la xifra de 
381.476 euros. 

- En la revisió dels drets pendents de cobrament -i d'acord amb el que exposem en 
l'apartat 3.4 de l'Informe-, s'ha comprovat que existeixen diverses liquidacions 
de l'exercici de 2004 de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per 
un import total de 544.811 euros, sobre les quals no consta que hom haja dut a 
terme actuacions concretes orientades a la seua efectiva recaptació. 

Cal fer notar encara -com a resultat de la revisió efectuada, i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.1 de l'Informe-, que no s'han posat de manifest incompliments rellevants de la 
normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament. 

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

3.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiva Drets Exec. Recaptació Recap. 

Imposts directes 2.278.000 0 2.278.000 2.661.597 116,8% 2.629.106 98,8% 

Imposts indirectes 3.041.200 0 3.041.200 1.576.532 51,8% 976.579 61,9% 

Taxes i d'altres ingres. 5.719.860 0 5.719.860 4.705.479 82,3% 4.612.774 98,0% 

Transfers. corrents 707.307 0 707.307 906.581 128,2% 804.868 88,8% 

Ingres. patrimonials 145.618 0 145.618 211.225 145,1% 207.801 98,4% 

Alien. invers. reals 6 13.325 13.331 1.480.193 11.103,4% 1.480.193 100,0% 

Transfers. capital 364.991 34.850 399.841 212.688 53,2% 94.810 44,6% 

Actius financers 46.000 411.311 457.311 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 6 0 6 0 0,0% 0 -- 

Total 12.302.988 459.486 12.762.474 11.754.297 92,1% 10.806.131 91,9% 
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ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítulo Inicial Modifics. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líqs. Pag. 

Despeses de personal 2.634.430 55.000 2.689.430 2.615.841 97,3% 2.560.106 97,9% 

Compra béns i servs. 2.924.088 132.910 3.056.998 2.913.813 95,3% 2.589.057 88,9% 

Interessos 5.000 0 5.000 2.880 57,6% 2.880 100,0% 

Transfers. corrents 161.068 46.250 207.318 187.914 90,6% 180.647 96,1% 

Inversions reals 6.532.096 225.326 6.757.422 3.712.384 54,9% 2.846.385 76,7% 

Transfers. de capital 300 0 300 0 0,0% 0 -- 

Actius financers 46.000 0 46.000 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 6 0 6 0 0,0% 0 -- 

Total 12.302.988 459.486 12.762.474 9.432.832 73,9% 8.179.074 86,7% 

Quadre 6 
 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions 
entre tos dos exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 4.340.967 4.159.572 4,4%

b. D'altres operacions no financeres (2.019.502) (697.907) 189,4%

1. Total operacions no financeres 2.321.465 3.461.665 (32,9%)

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers 0 (260.327) (100,0%)

Resultat pressupostari de l'exercici 2.321.465 3.201.338 (27,5%)

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 411.311 763.130 (46,1%)

(+)Desviacions de finançament negatives de l'exercici 24.294 7.710 215,1%

(-) Desviacions de finançament positives de l'exercici 62.070 27.991 121,7%

Resultat pressupostari ajustat 2.695.000 3.944.187 (31,7%)

Quadre 7 
 

Tal com es pot comprovar en el quadre anterior, el resultat pressupostari ajustat de 
l'Entitat en l'exercici de 2006 s'eleva a 2.695.000 euros, a conseqüència fonamentalment 
del superàvit que es genera en els capítols pressupostaris que reflecteixen les operacions 
no financeres. 
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En aqueix sentit, cal manifestar que l'Ajuntament, com a conseqüència dels estalvis 
generats en els capítols pressupostaris que recullen les operacions econòmiques de 
despesa corrent, ha finançat inversions reals de l'exercici per un import de 2.019.502 
euros. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, per la xifra de 2.321.465 
euros positius, mostra la capacitat de finançament de l'Ajuntament, i s'ha calculat que en 
la liquidació de l'exercici de 2006 -en termes de comptabilitat nacional- l'Ajuntament va 
complir el principi d'estabilitat. 

En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, és important 
adoptar mesures que potencien el control intern, amb la finalitat de millorar la fiabilitat 
de la comptabilitat, la protecció dels béns i el compliment de la normativa aplicable. En 
concret, cal prestar especial atenció a l'establiment d'un sistema adequat de segregació 
de funcions en els departaments d'Intervenció i Tresoreria, atés que actualment les seues 
funcions estan acumulades en una funcionària que té la condició de tècnica 
d'administració general. 

S'ha de dir que el Ple de l'Entitat no ha aprovat -malgrat el que disposa la regla setena de 
la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal- les normes que regulen els 
procediments administratius que cal seguir en la gestió comptable de l'Ajuntament, a fi 
de garantir l'adequat registre en el sistema d'informació comptable de totes les 
operacions, en l'ordre cronològic oportú i amb la menor demora possible. 

El control de les despeses en béns corrents i serveis s'ha de millorar mitjançant la 
confecció de les oportunes propostes de despesa, les quals han de considerar -entre 
altres circumstàncies- la partida de despesa, la identificació del proveïdor o creditor, 
l'import de l'operació econòmica, la certificació d'existència de crèdit, l'aprovació de 
l'òrgan competent i la data de naixement de l'obligació de pagament. 

Finalment, pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa 
ressaltar que la dita execució s'ha vist alterada en l'exercici de 2006 a conseqüència de 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i d'obligacions pendents de 
pagament; segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (22.719) (1.713) (21.006)

b. D'altres operacions no financeres 0 0 0

1. Total operacions no financeres (22.719) (1.713) (21.006)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (22.719) (1.713) (21.006)

Quadre 8 
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3.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en 
euros. 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 7.457.180 3.939.407 89,3% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.815.389 1.994.622 (9,0%) 

 + del pressupost corrent 948.166 1.286.010 (26,3%) 

 + de pressuposts tancats 862.421 699.736 23,2% 

 + d'operacions no pressupostàries 5.336 8.876 (39,9%) 

 - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 534 0 -- 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.964.82 865.146 127,1% 

 + del pressupost corrent 1.253.757 394.857 217,5% 

 + de pressuposts tancats 120.895 109.508 10,4% 

 + d'operacions no pressupostàries 590.886 360.781 63,8% 

 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 709 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 7.307.740 5.068.883 44,2% 

II. - Saldos de dubtós cobrament 0 0 -- 

III. - Excessos de finançament afectat 62.070 27.991 121,7% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 7.245.670 5.040.892 43,7% 

Quadre 9 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, el romanent de tresoreria total de l'exercici 
de 2006 és de 7.307.740 euros; aquest import està minorat pels excessos de finançament 
afectat, en la mesura en què es tracta de recursos que serveixen per a finançar despeses 
concretes de caràcter finalista, l'import de les quals s'eleva a 62.070 euros i representa 
un 0,85% del total del romanent de tresoreria. En conseqüència amb el que hem 
expressat, el romanent de tresoreria que es dedica a finançar despeses generals és de 
7.245.670 euros, xifra que constitueix el 99,15% del romanent de tresoreria total. 

Cal observar que l'augment experimentat en el romanent de tresoreria total s'ha degut 
principalment a l'increment dels fons líquids, els quals han augmentat en 3.517.773 
euros i provoquen un increment percentual del 89,3%. Aquest increment s'ha produït a 
conseqüència del significatiu grau de realització o cobrament dels drets reconeguts 
durant l'exercici. 
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Les conclusions de major interés que es poden formular, una vegada realitzada l'anàlisi 
del romanent de tresoreria, són les següents: 

- El romanent de tresoreria figura com un punt de la memòria que integra el 
Compte General de l'Entitat, i s'ha comprovat que el càlcul ha sigut realitzat 
d'acord amb l'estructura prevista en la Instrucció de Comptabilitat. 

- Els imports imputats per l'Entitat en el càlcul del romanent de tresoreria, són 
coherents amb els imports que figuren en els restants estats pressupostaris i 
financers dels quals es desprenen. 

- Tal com s'estableix en l'article 191.2 de la LRHL i en l'article 103 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, per a calcular el romanent de tresoreria calia 
haver tingut en compte els saldos deutors o pendents de cobrament d'impossible 
o difícil recaptació, els quals minoren el romanent de tresoreria total. 

En relació amb l'última de les qüestions plantejades, interessa fer notar que les bases 
d'execució aprovades per als pressuposts de l'exercici de 2005 i 2006 determinen que es 
consideren drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació els 
corresponents als capítols 1, 2 i 3 del pressupost d'ingressos, excloent-ne els procedents 
de la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles i els recursos el cobrament dels quals 
estiga cobert amb un aval bancari o alguna altra garantia considerada com a suficient 
per la corporació. 

En aqueix sentit s'ha de fer notar que, si hom havia seguit el criteri anterior, els saldos 
pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació que calia haver imputat al 
càlcul del romanent de tresoreria, a la data de tancament de l'exercici de 2006, haurien 
ascendit a la xifra de 381.476 euros. 

Tanmateix, s'ha comprovat que, a l'hora de calcular el romanent de tresoreria, 
l'Ajuntament no ha minorat els saldos deutors o pendents de cobrament d'impossible o 
difícil recaptació; cosa que, en conseqüència, incompleix la legislació aplicable i les 
bases d'execució del pressupost aprovades pel Ple de l'Entitat. 

En la revisió dels drets pendents de cobrament s'ha comprovat, d'altra banda, que de 
l'exercici de 2004, pel concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 
n'hi ha dos imports significatius de 276.958 euros i 267.853 euros que l'Entitat no ha 
ingressat, i no consta que s'haja dut a terme cap actuació concreta durant l'exercici per a 
fer-ne efectiva la recaptació. 

3.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer, i d'acord 
amb el que es recull en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions 
següents. 
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En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb 
el que hem expressat en l'apartat 3.3 de l'Informe: 

- L'Entitat ha de potenciar el control intern, amb la finalitat de millorar la fiabilitat 
de la comptabilitat i el compliment de la normativa aplicable, procurant que hi 
haja un adequat sistema de segregació de funcions en els departaments 
d'Intervenció i Tresoreria i promovent l'ocupació d'aquests llocs de treball amb 
personal que pertanya als cossos d'habilitació estatal corresponents. 

- El Ple de l'Ajuntament, amb l'informe previ de la Intervenció, ha d'aprovar les 
normes que regulen els procediments administratius que cal seguir en la gestió 
comptable de l'entitat local, a l'objecte de garantir que totes les operacions es 
registren adequadament en el sistema d'informació comptable, en l'oportú ordre 
cronològic i amb la menor demora possible. 

- El control de les despeses en béns corrents i serveis s'ha de millorar, tot 
procurant que es formalitzen adequadament els documents administratius i 
comptables relacionats amb els procediments de despesa desenvolupats per 
l'Entitat. 

- D'acord amb el que s'expressa en l'apartat 3.4 de l'Informe, l'Ajuntament ha de 
tenir en compte els drets pendents de cobrament de difícil o impossible 
recaptació a l'hora de calcular el romanent de tresoreria; conformement al que 
s'estableix en l'article 191.2 de la LRHL i en l'article 103 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. 
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4. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE 
GUADALEST 

4.1 Informació general 

El municipi de Castell de Guadalest està situat a la província d'Alacant i la seua 
població, que és de 204 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006, 
manté un moderat creixement en els últims cinc anys. 

Les activitats econòmiques més significatives que es desenvolupen al municipi són les 
relacionades amb el turisme, en especial les relatives al sector de serveis, entre les quals 
destaca l'hostaleria, el comerç de marroquineria i els records turístics. Aquesta activitat 
econòmica principal es complementa amb l'agricultura de secà. 

Quant a l'estructura interna de l'Ajuntament, es pot assenyalar que durant l'exercici 
fiscalitzat el lloc de Secretaria-Intervenció ha estat ocupat accidentalment per un oficial 
administratiu i el lloc de tresorer, per un regidor nomenat a aqueix efecte pel Ple de 
l'Ajuntament. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.1 de l'Informe. En 
aquest cas, l'abast es limitava inicialment a la revisió del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2006. 

A part d'això, en l'Informe analitzem la documentació tramesa a la Sindicatura de 
Comptes per Acord del Ple de l'Ajuntament de 26 de setembre de 2007, en el qual es 
posen de manifest determinades circumstàncies relacionades amb la gestió 
economicofinancera de l'Ajuntament; tal com es recull en l'apartat 4.5 de l'Informe. 

4.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'ha posat de manifest una circumstància que afecta de forma significativa l'adequació 
del romanent de tresoreria als principis comptables que hi són d'aplicació. 

En l'exercici de 2006, l'Ajuntament no ha fet cap estimació dels saldos considerats de 
dubtós cobrament, i això a pesar que -tal com s'expressa en l'apartat 4.4 de l'Informe- els 
drets pendents de cobrament considerats de dubtós cobrament s'elevarien a 9.735 euros, 
la qual cosa hauria fet que el romanent de tresoreria per a despeses generals, que és 
negatiu, s'hagués incrementat en el dit import. 

Així mateix, s'ha de fer notar que -com a resultat de la revisió efectuada, amb l'abast 
descrit en l'apartat 1.1 de l'Informe i amb independència de la rellevància jurídica de les 
circumstàncies que s'exposen en l'apartat 4.5 de l'Informe- s'han posat de manifest 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de la normativa 
jurídica a què està sotmés l'Ajuntament que indiquem a continuació: 
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- La comptabilitat local corresponen a l'exercici de 2006, no l'han duta de manera 
conforme a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local vigent en 
el dit exercici ni seguint cap dels models prevists a aqueix efecte; tal com 
assenyalem en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

- El Compte General de l'exercici de 2006 no ha sigut aprovat pel Ple de l'Entitat, 
malgrat el que es disposa en l'article 212.4 de la LRHL; aquesta circumstància 
s'analitza en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

- Els romanents de tresoreria per a despeses generals dels exercicis de 2005 i 2006 
han sigut negatius i l'Ajuntament no ha adoptat cap de les mesures establides en 
l'article 193 de la LRHL; tal com assenyalem en l'apartat 4.4 de l'Informe. 

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

4.3 Resultat pressupostari 

El Compte General corresponent a l'exercici de 2006 ha sigut tramés a la Sindicatura de 
Comptes sense la preceptiva aprovació del Ple de l'Entitat, malgrat el que estableix 
l'article 212.4 de la LRHL. En el moment de desenvolupar les tasques de fiscalització, el 
servei d'assistència tècnica de la Diputació Provincial d'Alacant, en l'exercici de les 
funcions de Secretaria-Intervenció, estava duent a terme la formació i rendició del 
Compte General de l'exercici de 2006. 

A data 14 de juliol de 2008, mitjançant un ofici de l'alcaldessa-presidenta de l'Entitat, es 
va retre en suport informàtic i per via telemàtica el Compte General corresponent a 
l'exercici de 2006, conegut per l'Entitat local i pendent d'aprovació. 

S'ha de dir que la memòria del Compte General de 2006 de l'Entitat no mostra la 
informació corresponent a l'Ajuntament referida als següents apartats: organització, 
gestió indirecta de serveis públics, bases de presentació dels comptes i normes de 
valoració. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2006 que integra el Compte General, va ser 
aprovada per Resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2007; podem assenyalar que ha 
sigut realitzada conformement al que es preveu en la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local, aprovada per Ordre de 17 de juliol de 1990 del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, i que s'hi ha aplicat el pla de comptes que conté l'annex de la dita 
Instrucció. 

En aqueix sentit, interessa destacar que la comptabilitat de l'exercici de 2006, calia 
haver-la portada i liquidada conformement a la nova Instrucció de Comptabilitat Local, 
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d'acord amb algun dels models prevists en les ordres del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 23 de novembre de 2004 i els corresponents plans generals de comptabilitat 
pública adaptats a l'Administració local. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

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

Imposts directes 37.300 15.000 52.300 56.331 108% 47.899 85% 

Imposts indirectes 7.300 0 7.300 7.631 105% 4.537 59% 

Taxes i d'altres ingres. 299.550 55.800 355.350 375.533 106% 374.892 100% 

Transfers. corrents 20.600 12.235 32.835 39.711 121% 39.711 100% 

Ingres. patrimonials 45.250 19.000 64.250 65.212 101% 65.212 100% 

Alien. invers. reals 0 0 0 0 --  0 -- 

Transfers. capital 0 0 0 0 --  0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 --  0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 --  0 -- 

Total 410.000 102.035 512.035 544.418 106% 532.251 98% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líqs. Pag. 

Despeses de personal 70.569 70.901 141.470 141.470 100% 141.470 100% 

Compra béns i servs. 273.701 65.628 339.329 339.329 100% 339.329 100% 

Interessos 11.500 606 12.106 12.106 100% 12.106 100% 

Transfers. corrents 16.930 (3.558) 13.372 11.372 85% 11.372 100% 

Inversions reals 24.800 (24.800) 0 0 --  0 -- 

Transfers. de capital 12.500 (6.742) 5.758 5.758 100% 5.758 100% 

Actius financers 0 0 0 0 --  0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 --  0 -- 

Total 410.000 102.035 512.035 510.035 100% 510.035 100% 

Quadre 10 
 

- 31 - 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 40.141 (46.793) 185,8%

b. D'altres operacions no financeres (5.758) (33.711) 82,9%

1. Total operacions no financeres 34.383 (80.504) 142,7%

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers 0 (5.700) --

Resultat pressupostari de l'exercici 34.383 (86.204) 139,9%

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 0 0 --

(+)Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 --

(-) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 --

Resultat pressupostari ajustat 34.383 (86.204) 139,9%

Quadre 11 
 

Com es pot comprovar en el quadre 10, els drets reconeguts en l'exercici de 2006 han 
sigut de 544.418 euros i les obligacions reconegudes, de 510.035 euros; cosa que ha 
originat un resultat pressupostari de l'exercici de 34.383 euros. 

El citat resultat coincideix amb el resultat pressupostari ajustat, ja que no hi ha hagut 
ajusts derivats, ni dels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, ni de les desviacions negatives i positives de finançament de 
l'exercici. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, per la xifra de 26.215 euros 
positius, mostra la capacitat de finançament de l'Ajuntament, i s'ha calculat que en la 
liquidació de l'exercici de 2006 -en termes de comptabilitat nacional- l'Ajuntament va 
complir el principi d'estabilitat. 

En relació amb la inexistència d'ajusts al resultat pressupostari, es pot assenyalar que el 
romanent de tresoreria de l'exercici anterior va ser negatiu, per un import de 129.935 
euros, raó per la qual no ha sigut utilitzat com a font de finançament per a cobrir major 
despesa pressupostària. En aquest sentit, s'ha comprovat que un expedient de 
modificació de crèdits formalitzat en l'exercici de 2006, ha sigut finançat amb nous o 
majors ingressos i baixes per anul·lació. 

Quant a les despeses amb finançament afectat i les desviacions de finançament, segons 
la informació facilitada per l'Ajuntament no existeixen projectes de despeses amb aquest 
tipus de finançament, ni desviacions de finançament que ajusten el resultat pressupostari 
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de l'exercici de 2006. Hem comprovat que en l'exercici de 2006 no s'han executat 
projectes de despeses d'inversió, ni existeixen agents que financen despeses amb 
finançament afectat. 

Finalment, pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa 
ressaltar que la dita execució s'ha vist alterada en l'exercici de 2006 a conseqüència de 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i d'obligacions pendents de 
pagament; segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (16.593) (21.552) 4.959

b. D'altres operacions no financeres 0 0 0

1. Total operacions no financeres (16.593) (21.552) 4.959

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (16.593) (21.552) 4.959

Quadre 12 
 

4.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 44.238 18.148 143,8% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 18.167 49.242 (63,1%) 

 + del pressupost corrent 12.167 46.368 (73,8%) 

 + de pressuposts tancats 6.000 2.874 108,8% 

 + d'operacions no pressupostàries 0 0 0

 - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 0 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 152.999 197.325 (22,5%) 

 + del pressupost corrent  92.416 (100,0%) 

 + de pressuposts tancats 11.999 8.909 34,7% 

 + d'operacions no pressupostàries 141.000 96.000 46,9% 

 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 0 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) (90.593) (129.935) (30,3%) 

II. - Saldos de dubtós cobrament 0 0 0 

III. - Excessos de finançament afectat 0 0 0 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) (90.593) (129.935) (30,3%) 

Quadre 13 
 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, l'Ajuntament ha obtingut en l'exercici de 
2006 un romanent de tresoreria negatiu per import de 90.593 euros. S'ha de dir que en 
l'exercici anterior també hi hagué un romanent de tresoreria negatiu, per import de 
129.935 euros. 

El fet que hi haja un romanent de tresoreria negatiu en un exercici pressupostari, 
determina la necessitat d'aplicar les mesures previstes en l'article 193 de la LRHL. En 
aqueix sentit, es pot indicar que els informes d'Intervenció sobre la liquidació del 
pressupost posen de manifest l'existència de la circumstància mencionada; malgrat això, 
l'Ajuntament no ha adoptat cap de les mesures recollides en el citat precepte legal. 

Hem analitzat els diferents conceptes aplegats en el romanent de tresoreria: En relació 
amb els fons de tresoreria de l'Ajuntament a la data de tancament de l'exercici de 2006, 
s'ha comprovat que es corresponen amb la documentació bancària que acredita els 
saldos que integren la tresoreria i amb les corresponents conciliacions bancàries. 

Quant als saldos considerats de dubtós cobrament, es pot indicar que la base 24 
d'execució del pressupost de l'exercici de 2006 estableix que es consideraran drets 
pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació els corresponents als capítols 
1, 2 i 3 del pressupost d'ingressos, excloent-ne els procedents de la recaptació de 
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l'Impost sobre Béns Immobles i els recursos el cobrament dels quals estiga cobert amb 
aval bancari o alguna altra garantia considerada suficient per la corporació. 

S'ha comprovat que l'Ajuntament no ha fet cap estimació dels drets pendents de 
cobrament, amb la finalitat de determinar-ne aquells que poguessen rebre la qualificació 
de saldos de dubtós cobrament en l'exercici de 2006. Tanmateix, en aquest exercici la 
comptabilitat local registra rectificacions i anul·lacions de drets d'exercicis anteriors per 
import de 16.593 euros. 

Els drets pendents de cobrament a la data de tancament de l'exercici de 2006 procedents 
tant d'exercicis tancats, com de l'exercici corrent, són els següents, en euros: 

 

Any d'antiguitat 
Pendents de 
cobrament Recaptació 

Pendents de 
cobrament 

2005 6.000 0 6.000 

Total tancats 6.000 0 6.000 

2006 16.167 4.000 12.167 

Total drets 22.167 4.000 18.167 

Quadre 14 
 

Per raó de l'antiguitat dels imports pendents de cobrament procedents de l'exercici 
corrent i d'exercicis tancats, s'ha fet una estimació dels drets pendents de cobrament que 
poguessen tenir la consideració de saldos de dubtós cobrament, el resultat de la qual és 
de 7.542 euros. 

Interessa ressaltar que, si s'havia aplicat el criteri d'estimació establit en la base 24 
d'execució del pressupost de l'exercici de 2006, els drets pendents de cobrament 
considerats de dubtós cobrament haurien sigut de 9.735 euros. Aquesta estimació, 
realitzada amb el criteri propi de l'Ajuntament, implicaria ajustar el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006 en l'import citat. 

Quant als excessos de finançament afectat, es pot assenyalar que —tal com hem 
comentat en l'apartat 4.3 de l'Informe—, segons la informació facilitada per 
l'Ajuntament no existeixen projectes de despeses amb finançament afectat ni 
desviacions de finançament acumulades que determinen un ajust en el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006. 

4.5 Revisió de determinats aspectes de la gestió economicofinancera 

En data 26 de setembre de 2007, el Ple de l'Ajuntament aprovà la proposta de l'Alcaldia-
Presidència d'elevar un informe a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana perquè analitzés si es podien derivar, o no, responsabilitats comptables i 
fiscalitzés els comptes de l'Ajuntament de Castell de Guadalest de l'any 2006. 
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En relació amb la sol·licitud formulada, interessa observar que l'article 2.b) de la Llei 
Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, disposa que és una funció 
pròpia d'aquesta institució la d'enjudiciar la responsabilitat comptable en què puguen 
incórrer els qui tenen a càrrec seu el maneig de cabals o efectes públics. 

Quant a això, en el marc de la fiscalització parcial de l'activitat economicofinancera de 
l'Ajuntament, hem analitzat la informació facilitada per l'Ajuntament, en especial un 
informe del secretari-interventor de l'Entitat de data 16 de juny de 2007 en el qual es 
valoren determinades qüestions jurídiques, de personal i econòmiques, alhora que es 
detallen les actuacions realitzades des de la presa de possessió de l'alcaldessa en relació 
amb les irregularitats detectades en matèria econòmica. Aquest informe s'incorpora al 
citat Acord del Ple de l'Ajuntament. 

En la documentació examinada es detallen una sèrie de qüestions d'índole jurídica sobre 
les quals es sol·licita l'informe de la Sindicatura de Comptes, es menciona una demanda 
d'un veí per la devolució d'un préstec realitzat a l'Ajuntament en l'any 1994 per a 
l'adquisició de la denominada "Casa Orduña". S'hi indica que existeix una sentència a 
favor de la persona que sol·licita la devolució del préstec realitzat a l'Ajuntament i que 
queden pendents de pagament els costs i els interessos de demora que deriven de la 
sentència. 

També s'hi fa referència a una demanda d'una societat mercantil per la falta de 
pagament d'unes obres de rehabilitació realitzades per a l'Ajuntament, sobre la qual hi 
ha una sentència judicial a favor de l'empresa. 

En matèria de personal, es posa de manifest que les persones que cobraven els tiquets de 
l'aparcament municipal no tenien cap relació contractual amb l'Ajuntament i que els 
treballadors municipals percebien dos cobraments mensuals a càrrec de l'Ajuntament, 
un en concepte de nòmina i un altre -del qual es desconeix el concepte- formalitzat per 
mitjà d'una ordre de pagament o d'un xec. 

En relació amb les qüestions econòmiques, l'Ajuntament posa en relleu que, entre la 
documentació aportada després de la presa de possessió de l'alcaldessa, al formalitzar 
l'arqueig extraordinari de caixa no figuraven els diners existents en la caixa forta de la 
Casa Orduña, que ascendien a 3.203 euros. No es va presentar inventari o registre dels 
béns mobles de l'Ajuntament. 

En l'Acord s'indica que la nova corporació estima un deute públic municipal, en data 16 
de juny de 2007, d'1.901.463 euros, amb el detall següent: 
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Concepte Import 

Empresa d'obres públiques 935.855 

Mancomunitat 46.000 

Pòlissa de crèdit entitat financera 141.000 

Factures pendents de pagament des de 2005 121.629 

Serveis d'arquitectura 6.000 

Assessoria urbanística 11.000 

Préstecs veïns adquisició Casa Orduña 601.000 

Interessos meritats judici veí 38.979 

Total 1.901.463 

Quadre 15 
 

En relació amb l'estimació del deute de l'Ajuntament, segons la informació facilitada 
per l'Entitat, es pot indicar que en la comptabilitat municipal solament està registrat el 
concepte "Pòlissa de crèdit amb entitat financera", per un import de 141.000 euros. En 
conseqüència, a la data de tancament de l'exercici de 2006 no apareix registrada la resta 
del deute calculat per l'Entitat en l'informe citat, que s'eleva a 1.760.463 euros. 

Quant a les taxes i els imposts municipals, assenyalen que s'hi han detectat diverses 
irregularitats, com és el fet que, a data 16 de juny de 2007, no s'havia emés l'últim 
trimestre de l'exercici de 2006 de la taxa de recollida de residus sòlids, ni els rebuts per 
a les empreses d'autobusos corresponents al citat exercici. S'ha comprovat, d'altra banda, 
que no s'havien emés els rebuts de les taxes i els imposts gestionats directament per 
l'Ajuntament. 

En la gestió de les taxes municipals relacionades amb l'aparcament municipal i la casa 
museu denominada "Casa Orduña", s'indica que no hi havia cap control sobre els tiquets 
emesos ni sobre els ingressos generats per les citades taxes. En aquest sentit, ni el 
seceretari-interventor ni el regidor que feia de tresorer de les corporacions anteriors, no 
han pogut exercir el control i la fiscalització dels tiquets emesos ni de la recaptació de 
les taxes, i que no existeix cap registre a l'Ajuntament pels dits conceptes. 

En l'informe sobre les actuacions realitzades per l'Entitat des de la presa de possessió de 
l'alcaldessa, en relació amb les circumstàncies mencionades anteriorment, s'hi indica 
que (després d'haver fet un estudi de la situació econòmica a partir dels moviments 
bancaris, factures de proveïdors i documents emesos per l'Ajuntament), existeixen 
pagaments efectuats a persones físiques sense relació contractual amb l'Ajuntament o a 
l'alcalde anterior (que s'encarregava de pagar a terceres persones) sense els 
corresponents rebuts dels cobraments efectuats. 
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Els pagaments realitzats a persones físiques sense relació contractual amb l'Ajuntament, 
obtinguts a partir d'apunts bancaris, d'acord amb la informació facilitada per l'Entitat, 
ofereixen el detall següent: 

 
Pagaments Import 

2002 34.410 

2003 37.410 

2004 47.683 

2005 45.670 

2006 34.370 

2007, fins al 15 de juny 7.417 

Quadre 16 
 

Tal com hem indicat anteriorment, es constata que no hi havia cap tipus de control sobre 
els ingressos de l'aparcament municipal ni de la casa museu "Casa Orduña". Els 
responsables d'aquests serveis informaren a la nova corporació que lliuraven diàriament 
a l'alcalde anterior la recaptació de les taxes, i que no existia cap registre diari dels 
tiquets venuts. 

En funció de la informació que ha pogut recollir l'Ajuntament, fonamentalment de la 
impremta que emetia els tiquets de pagament de les taxes corresponents a l'aparcament 
municipal i a la Casa Orduña des de l'any 2004, la nova corporació ha calculat la 
recaptació que devia haver-se produït si s'havien usat els diversos talonaris de tiquets 
facilitats a l'Ajuntament; informació que es resumeix de la forma següent: 
 

APARCAMENT 

Expedició tiquets Càlculs Import 

desembre 2004 50.000 tiquets a 1,70 euros 85.000 

28 octubre 2005 50.000 tiquets a 1,70 euros 85.000 

6 setembre 2006 50.000 tiquets a 1,70 euros 85.000 

29 maig 2007 50.000 tiquets a 1,70 euros 85.000 
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CASA ORDUÑA 

Expedició tiquets Càlculs Import 

29 abril 2004 10.000 tiquets a 1,50 euros 15.000 

maig 2004 100.000 tiquets a 3.50 euros 350.000 

7 juny 2005 5.000 tiquets a 1,50 euros 7.500 

agost 2005 100.000 tiquets a 3.50 euros 350.000 

1 setembre 2005 2.000 tiquets a 2,00 euros 4.000 

1 setembre 2005 2.000 tiquets a 1,50 euros 3.000 

3 abril 2006 2.000 tiquets a 1,50 euros 3.000 

26 juny 2006 5.000 tiquets a 2,00 euros 10.000 

26 juny 2006 5.000 tiquets a 1,50 euros 7.500 

Quadre 17 
 

D'acord amb els càlculs realitzats per l'Ajuntament, des del mes de desembre de 2004 
fins al dia 29 de maig de 2007 s'havien d'haver ingressat, per tiquets de l'aparcament 
municipal, 225.000 euros; però en els comptes de l'Entitat només apareix registrada una 
recaptació de 92.303 euros. 

Igualment, des d'abril de 2004 fins al mes d'agost de 2006 la recaptació corresponent a 
la Casa Orduña havia d'haver sigut de 750.000 euros; tanmateix, en la comptabilitat 
municipal solament apareix registrada la quantitat de 504.622 euros. 

Per raó de les dades expressades, en l'Acord del Ple de l'Entitat de 26 de setembre de 
2007 es conclou que existeixen indicis racionals que els fons de caràcter públic no han 
tingut entrada en els comptes de l'Ajuntament i que això ha ocasionat un perjudici a 
l'Entitat. 

En relació amb les circumstàncies esmentades, hem tingut accés a un escrit de l'anterior 
alcalde de l'Ajuntament, en el qual assenyala el següent: 

- Que, en relació amb els ingressos dels mesos de juliol i agost de la Casa Orduña, 
s'hi ressenyen solament els tiquets emesos, però no els cobrats realment; així 
mateix, fa constar que es van destruir 25.000 entrades d'adults sense haver-les 
pogudes comptabilitzar. També s'hi indica que els preus de les entrades recollits 
en el gràfic no s'ajusten a la realitat en cap de cas. 

- Quant als tiquets de l'aparcament municipal, informa que, del preu de cada un, 
se'n feia un desglossament, de forma que el 60% n'era per a l'Ajuntament i el 
40% restant, per al treballador que realitzava l'activitat laboral. En qualsevol cas, 
s'hi indica que els preus dels tiquets han sofrit variacions entre els anys 2004 i 
2007 i que, a part d'això, es van destruir 6.200 tiquets. 
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A banda de les consideracions realitzades, cal manifestar que gran part de la recaptació 
de les taxes municipals no s'ingressava en els comptes de l'Ajuntament, sinó que la 
lliuraven personalment a l'anterior alcalde, bé en les dependències municipals o bé, de 
forma excepcional, en el seu domicili particular, sense la participació del secretari-
interventor ni del regidor que exercia les funcions de tresorer. 

4.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Castell de Guadalest, i d'acord amb 
el que hem exposat en els apartats anteriors del present Informe, es formulen les 
recomanacions que vénen a continuació. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i conformement al 
que hem expressat en l'apartat 4.3 de l'Informe: 

- En relació amb el sistema de comptabilitat local, l'Ajuntament de Castell de 
Guadalest ha d'adaptar-lo a la nova Instrucció de Comptabilitat, segons els 
models bàsic, simplificat o normal aprovats per les ordres del Ministeri 
d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004, i els seus corresponents plans 
de comptabilitat adaptats a l'Administració local. 

- L'Entitat ha d'establir mecanismes que asseguren l'adequada formació i rendició 
del Compte General, en el qual s'han d'integrar tots els documents especificats 
en l'article 209 de la LRHL, i formalitzar el dit Compte en els terminis marcats 
en l'article 212 de la LRHL. 

En relació amb el romanent de tresoreria e l'exercici de 2006, i d'acord amb el que hem 
expressat en l'apartat 4.4 de l'Informe: 

- Pel que fa als saldos considerats de dubtós cobrament, l'Entitat ha d'aplicar-hi el 
criteri d'estimació recollit en les bases d'execució del pressupost, i ajustar el 
romanent de tresoreria en l'import estimat. 

- En els supòsits de romanent de tresoreria negatiu, l'Entitat ha de promoure 
alguna de les mesures previstes en l'article 193 de la LRHL, amb l'aprovació 
prèvia del Ple de l'Ajuntament. 

Quant als diversos fets i circumstàncies posats de manifest en l'apartat 4.5 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'incorporar a la comptabilitat local, tant la pressupostària com 
l'economicopatrimonial, tots els deutes mantinguts amb tercers i no 
comptabilitzats; deutes que -segons la informació facilitat per l'Entitat- 
ascendien a la data de tancament de l'exercici de 2006 a 1.760.463 euros. 

- L'Entitat ha de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast per 
aclarir la procedència dels diversos pagaments realitzats des de l'exercici de 
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2002 fins a l'exercici de 2007 i, si és el cas, exigir les responsabilitats que 
pertoquen. 

- En els procediments d'ingrés de les taxes municipals, l'Entitat ha d'ajustar-se als 
preceptes recollits en la LRHL i establir mecanismes de control que n'asseguren 
l'ingrés en els comptes de l'Ajuntament. 

- L'Ajuntament ha de promoure totes les actuacions que estiguen al seu abast per 
quantificar els ingressos de les taxes municipals que no foren ingressats en els 
comptes municipals, i exigir les responsabilitats que pertoquen. 
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5. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE NÀQUERA 

5.1 Informació general 

El municipi de Nàquera està situat a la província de València i la seua població arriba 
als 4.468 habitants, segons el padró municipal a 1 de gener de 2006; encara que té un 
acusat increment de la població en determinades èpoques de l'any. 

El pressupost de l'exercici de 2006 i els dels dos exercicis anteriors presenten unes 
previsions definitives superiors a 15.000.000 d'euros, segons les liquidacions del 
pressupost aprovades per l'Entitat. 

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, mitjançant l'Ordre de 21 de 
gener de 2003, i d'acord amb la sol·licitud formulada per l'Ajuntament, acordà crear i 
classificar el lloc de treball d'Intervenció en classe segona, reservat a funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal, pertanyents a la subescala 
d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada. Igualment acordà classificar el lloc de 
treball de Secretaria de l'Ajuntament en classe segona. El lloc de tresorer està ocupat des 
de l'exercici de 2003 per un funcionari de l'Ajuntament. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com s'indica en l'apartat 1.1 del present Informe. 
En relació amb aquesta entitat local hem revisat el resultat pressupostari i el romanent 
de tresoreria de l'exercici de 2006. 

5.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.1 de l'Informe, s'han 
posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- L'Ajuntament realitzà durant l'exercici de 2006 despeses per import de 926.736 
euros que no pogué imputar al pressupost de l'exercici per falta de cobertura 
pressupostària; tal com indiquem en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

- L'Entitat no ha imputat a l'estat de despeses de l'exercici de 2006 -segons que es 
detalla en l'apartat 5.3 de l'Informe- determinades despeses de personal per 
import de 232.544 euros, les quals ha imputat al pressupost de l'exercici de 
2007. 

- L'Ajuntament ha reconegut en l'exercici de 2006 (en la forma en què s'indica en 
l'apartat 5.3 de l'Informe) ingressos per contribucions especials per un import de 
434.491 euros que havia d'haver reconegut en exercicis posteriors. 

Cal fer notar així mateix (com a resultat de la revisió efectuada, amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.1 de l'Informe), amb independència de la rellevància jurídica de les 
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circumstàncies exposades en els paràgrafs anteriors, que no s'han posat de manifest 
durant el període objecte de fiscalització incompliments rellevants de la normativa 
jurídica a què està sotmés l'Ajuntament. 

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

5.3 Resultat pressupostari 

En la fiscalització realitzada s'ha comprovat que l'Entitat va confeccionar la liquidació 
del pressupost amb posterioritat al termini establit en l'article 191.3 de la LRHL i que el 
Compte General de l'exercici de 2006 va ser aprovat pel Ple de l'Entitat fora del termini 
establit en l'article 212.1 de la LRHL. 

Hem comprovat que el Compte General conté tots els documents establits en l'article 
209 de la LRHL; encara que s'han detectat certes diferències entre la liquidació del 
pressupost i el compte del resultat economicopatrimonial que no estan justificades. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de 
l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, amb 
les xifres expressades en euros: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

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

Imposts directes 2.030.000 0 2.030.000 1.782.727 87,8% 1.627.755 91,3% 

Imposts indirectes 1.750.000 0 1.750.000 1.015.940 58,1% 879.144 86,5% 

Taxes i d'altres ingres. 12.531.600 0 12.531.600 4.699.706 37,5% 2.980.801 63,4% 

Transfers. corrents 724.500 562.153 1.286.653 1.308.115 101,7% 1.050.777 80,3% 

Ingres. patrimonials 29.700 0 29.700 31.757 106,9% 30.231 95,2% 

Alien. invers. reals 200.000 0 200.000 43.193 21,6% 43.193 100,0% 

Transfers. capital 791.200 50.000 841.200 355.197 42,2% 33.028 9,3% 

Actius financers 9.000 0 9.000 11.254 125,0% 11.254 100,0% 

Passius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 18.066.000 612.153 18.678.153 9.247.890 49,5% 6.656.183 72,0% 
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ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líqs. Pag. 

Despeses personal 2.431.200 354.893 2.786.093 2.761.793 99,1% 2.760.277  99,9% 

Compra béns i servs. 3.532.700 679.960 4.212.660 3.807.682 90,4% 2.744.092  72,1% 

Interessos 29.850 (7.500) 22.350 22.023 98,5% 22.023  100,0% 

Transfers. corrents 260.000 7.500 267.500 222.245 83,1% 182.425  82,1% 

Inversions reals 6.202.250 (430.200) 5.772.050 1.853.946 32,1% 532.576  28,7% 

Transfers. capital 5.364.000 0 5.364.000 25.041 0,5% 0  0,0% 

Actius financers 15.000 0 15.000 6.000 40,0% 6.000  100,0% 

Passius financers 231.000 7.500 238.500 238.401 100,0% 238.401  100,0% 

Total 18.066.000 612.153 18.678.153 8.937.131 47,8% 6.485.793  72,6% 

Quadre 18 
 

En el quadre següent es recull, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 2.024.502 2.576.094 (21,4%)

b. D'altres operacions no financeres (1.480.597) (3.596.458) (58,8%)

1. Total operacions no financeres 543.906 (1.020.364) (153,3%)

2. Actius financers 5.254 (2.737) (292,0%)

3. Passius financers (238.401) (149.000) 60,0%

Resultat pressupostari de l'exercici 310.759 (1.172.101) (126,5%)

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 0 322.300 (100,0%)

(+)Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 845.338 (100,0%)

(-) Desviacions de finançament positives de l'exercici 28.738 0 ---

Resultat pressupostari ajustat 282.021 (4.463) (6.419,1%)

Quadre 19 
 

El resultat pressupostari és un resum analític de la liquidació del pressupost d'ingressos i 
de la liquidació del pressupost de despeses. Aquests tres documents conformen l'estat de 
liquidació del pressupost, el qual, al seu torn, constitueix un dels quatre documents que 
integren el Compte General. 
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El resultat pressupostari de l'exercici constitueix l'estalvi ordinari de l'Ajuntament. 
L'anàlisi efectuada ha posat de manifest que el seu import és positiu, per 310.759 euros, 
i que, una vegada realitzats els preceptius ajusts (conseqüència de les desviacions 
positives de finançament, per 28.738 euros), es genera un resultat pressupostari ajustat 
de 282.021 euros. 

En l'exercici de 2005 el resultat pressupostari liquidat per l'Entitat va ser negatiu, per 
import d'1.172.101 euros; igual com també ho fou el resultat pressupostari ajustat, per 
un import de 4.463 euros. La diferència és conseqüència dels ajusts per les desviacions 
de finançament negatives i per les despeses finançades amb romanent de tresoreria que 
es van realitzar en el dit exercici. 

Els imports imputats per a calcular el resultat pressupostari en l'exercici de 2006, són 
coherents amb els que figuren en la liquidació del pressupost aprovada per 
l'Ajuntament. S'ha comprovat, però, que l'Ajuntament realitzà durant l'exercici despeses 
per import de 926.736 euros que no pogueren ser imputades al pressupost de l'exercici 
per falta de cobertura pressupostària; de la mateixa forma en què s'imputaren a l'exercici 
de 2006 despeses realitzades en l'exercici anterior per un import de 52.421 euros, 
mitjançant l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

El citat import de 926.736 euros, ja l'havia reflectit l'Ajuntament en la seua 
comptabilitat financera, en el compte 413, "Creditors per obligacions pendents d'aplicar 
al pressupost", i els ha aplicats als exercicis de 2007 i 2008 per mitjà de sengles 
expedients extrajudicials de reconeixement de crèdits. 

S'ha de dir que, a la vista dels imports imputats per l'Ajuntament per a fer el càlcul del 
resultat pressupostari ajustat, durant l'exercici de 2006 no s'ha finançat cap despesa amb 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2005. Hem comprovat, d'altra banda, que l'import 
imputat com a desviacions positives de finançament, és coherent amb el càlcul que 
d'aquestes desviacions havia fet l'Entitat. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, de 2.267.538 euros negatius, 
mostra la necessitat de finançament de l'Ajuntament, i s'ha calculat que en la liquidació 
de l'exercici de 2006 -en termes de comptabilitat nacional- l'Ajuntament no va complir 
el principi d'estabilitat pressupostària. 

D'acord amb la informació revisada, l'Ajuntament no ha imputat a l'estat de despeses de 
l'exercici de 2006 l'import de la Seguretat Social dels mesos de novembre i desembre de 
2006, ni la nòmina de desembre del personal del departament de la Policia Local, sinó 
que ha imputat aquestes despeses al pressupost de l'exercici de 2007, malgrat haver-ne 
fet efectius els pagaments en l'exercici anterior. L'import d'aquestes despeses és de 
232.544 euros, i han sigut imputades financerament en l'exercici de 2006 al compte de 
pagaments pendents d'aplicació definitiva. 

Cal dir que la circumstància anterior no afecta el romanent de tresoreria (tal com 
indiquem en l'apartat 5.4 de l'Informe), ja que ha sigut degudament computada en el 
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càlcul del dit romanent, en el concepte de "Pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva". 

En últim lloc, s'ha de manifestar que l'Ajuntament ha reconegut drets per contribucions 
especials per a l'execució de l'obra "Projecte de xarxa d'aigua potable i clavegueram de 
la urbanització La Lloma", per import de 434.491 euros, sobre la base de l'Acord del Ple 
de l'Ajuntament de data 19 de desembre de 2005. 

Els citats drets no s'havien d'haver reconegut en l'exercici esmentat, perquè -segons el 
que es disposa en l'article 33.1 de la LRHL- les contribucions especials es meriten en el 
moment que les obres hagen sigut executades o quan haja començat a prestar-se el 
servei; circumstància que no s'ha produït durant l'exercici de 2006. 

Finalment, pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa 
ressaltar que la dita execució s'ha vist alterada en l'exercici de 2006 a conseqüència de 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i d'obligacions pendents de 
pagament; segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (111.664) 0 (111.664)

b. D'altres operacions no financeres (33.178) 0 (33.178)

1. Total operacions no financeres (144.842) 0 (144.842)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (144.842) 0 (144.842)

Quadre 20 
 

5.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tots referits a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 251.705 880.688 (71,4%) 

2. (+) Drets pendents de cobrament 5.566.327 5.414.318 2,8% 

 + del pressupost corrent 2.591.706 2.912.159 (11,0%) 

 + de pressuposts tancats 2.720.599 2.044.474 33,1% 

 + d'operacions no pressupostàries 283.709 485.101 (41,5%) 

 - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (29.687) (27.416) 8,3% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 5.316.353 5.965.109 (10,9%) 

 + del pressupost corrent 2.451.337 3.798.713 (35,5%) 

 + de pressuposts tancats 2.522.575 918.825 174,5% 

 + d'operacions no pressupostàries 574.985 1.291.269 (55,5%) 

 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (232.544) (43.698) 432,2% 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 501.679 329.897 52,1% 

II. - Saldos de dubtós cobrament 458.215 237.179 93,2% 

III. - Excessos de finançament afectat 28.738 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals.  (I-II-III) 14.726 92.718 (84,1%) 

Quadre 21 
 

En el marc de la fiscalització realitzada sobre aquest document del Compte General de 
l'Entitat, es pot concloure que els imports imputats per a fer el càlcul del romanent de 
tresoreria són coherents amb els imports que figuren en els restants estats pressupostaris 
i financers de l'Entitat dels quals es desprenen. 

El romanent de tresoreria figura com un punt en la memòria que integra el Compte 
General de l'Entitat, i se n'ha fet el càlcul conformement seguint l'estructura prevista en 
la Instrucció de Comptabilitat. 

El saldo de dubtós cobrament està fonamentat en una relació nominal i és coherent amb 
l'import que figura en el compte 490 del balanç de l'Entitat. En aquest sentit, interessa 
ressenyar que, en la base 37 de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2006 
de l'Entitat, es disposa que es consideren ingressos de difícil recaptació els d'antiguitat 
superior a quatre anys; llevat que les especials característiques del dret o del deutor 
justifiquen una altra consideració. 

El criteri seguit a l'hora de considerar els saldos de dubtós cobrament és el de l'antiguitat 
dels saldos, i cal tenir en compte que el saldo pendent de cobrament a la data de 
tancament de l'exercici de 2006 de l'estat d'exercicis tancats s'eleva a 2.720.599 euros. 
En aquest sentit, l'Entitat ens ha facilitat una relació nominal dels deutors de dubtós 
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cobrament i hem comprovat que s'hi han aplicat els criteris recollits en les bases 
d'execució del pressupost. 

Tal com hem comentat en l'apartat 5.3 de l'Informe, el saldo del compte 413, "Creditors 
per operacions pendents d'aplicar al pressupost", a la data de tancament de l'exercici de 
2006, presentava un saldo de 926.736 euros, que l'Ajuntament ha imputat als exercicis 
de 2007 i 2008. En concret, en el primer dels exercicis citats s'ha aprovat un expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 663.042 euros. 

D'altra banda, l'Ajuntament ha imputat a l'exercici de 2006 despeses de l'exercici 
anterior per import de 52.421 euros, per mitjà d'un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits de 14 de març de 2006. 

En el marc dels treballs de fiscalització realitzats, en especial en la revisió de les 
factures rebudes, s'ha comprovat que el citat import de 926.736 euros es refereix a 
factures que corresponen a despeses de l'exercici de 2006 i que tenen registre d'entrada 
en l'Ajuntament en aqueix exercici. En l'informe de la Intervenció sobre la liquidació 
del pressupost del dit exercici, s'indica que les factures havien arribat a aquest òrgan 
directiu sense la prèvia retenció de crèdit, sense ajustar-se al que es disposa en els punts 
19 i 20 de les bases del pressupost de l'exercici de 2006. 

Cal manifestar que l'article 163 de la LRHL disposa que, a càrrec dels crèdits de l'estat 
de despeses de cada pressupost, solament podran contraure's obligacions derivades 
d'adquisicions, obres, serveis i d'altres prestacions o despeses en general que hagen sigut 
realitzades en l'any natural del mateix exercici pressupostari. En aquest sentit, si hom 
havia tingut en compte el citat import de les factures no imputades al pressupost de 
l'exercici de 2006, el romanent de tresoreria hauria sigut negatiu, en la xifra de 416.057 
euros. 

5.5 Recomanacions generals de la fiscalització 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Nàquera, i d'acord amb el que hem 
exposat en els apartats del present informe, es formulen les recomanacions que vénen a 
continuació. 

En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb 
el que s'expressa en l'apartat 5.3 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de complir els terminis establits en la LRHL per a confeccionar 
la liquidació del pressupost i per a rendir i aprovar el Compte General de 
l'exercici. 

- L'Entitat ha de ser més rigorosa en l'elaboració dels seus pressuposts anuals i en 
la gestió economicofinancera, a l'objecte que aquesta s'ajuste a les previsions de 
cada any i per evitar recórrer al reconeixement extrajudicial de crèdits. 
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- L'Ajuntament ha de millorar els procediments interns de la gestió de la 
comptabilitat, amb la finalitat de corregir els desajusts que s'han posat de 
manifest en la conciliació dels seus diferents estats comptables. 

En relació amb el resultat pressupostari i d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 5.3 
de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'ajustar la seua gestió economicofinancera al pressupost 
aprovat per a cada exercici, evitant realitzar despeses que no tinguen cobertura 
pressupostària i formalitzant les modificacions pressupostàries que calga. 

- En la gestió economicofinancera, l'Entitat ha d'aplicar amb rigor els criteris 
d'imputació d'ingressos i despeses a cada un dels exercicis pressupostaris, i 
reflectir adequadament els dits ingressos i despeses en la comptabilitat financera. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 5.4 de 
l'Informe, es recomana que l'Ajuntament millore la gestió de cobrament dels drets 
reconeguts tant d'exercici corrent, com d'exercicis tancats, com una garantia del 
finançament de les despeses, i que regularitze els drets pendents de cobrament que per 
la seua antiguitat i import no siga previsible que puga realitzar. 
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6. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOCAU 

6.1 Informació general 

El municipi d'Olocau està situat a la província de València i té una població de 1.265 
habitants, segons el padró municipal actualitzat a 1 de gener de 2006. 

El pressupost de l'exercici de 2006 presenta una xifra de 2.119.680 euros, d'acord amb 
la liquidació aprovada per l'Entitat; xifra similar a la dels pressuposts dels dos exercicis 
anteriors. 

En compliment del que es disposa en el Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, que 
regula la provisió de llocs de treball de l'Administració local reservats a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal, l'Ajuntament disposa d'una Secretaria de classe tercera, 
reservada a funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció. En 
l'actualitat la plaça de secretari-interventor està ocupada en propietat. 

En l'exercici de 2006 les funcions de tresoreria, les realitzava un regidor de l'equip de 
govern, conformement a l'Acord del Ple de l'Ajuntament de data 9 de juliol de 2003. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l'apartat 1.1 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, hem revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006. 

Cal fer notar, però, que, com a conseqüència de les taques de fiscalització realitzades en 
l'Ajuntament, es van posar de manifest diverses circumstàncies d'especial rellevància, 
que detallem en l'apartat 6.5 de l'Informe. 

6.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

- L'anàlisi de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2006 (que es fa en 
l'apartat 6.3 de l'Informe), ha posat de manifest que les xifres del resultat 
pressupostari i del resultat ajustat de l'exercici no són coherents amb les que 
figuren en la resta de la informació pressupostària facilitada per l'Ajuntament. 

- Com a conseqüència de les circumstàncies expressades en els apartats 6.3 i 6.4, 
l'Entitat ha formalitzat uns documents comptables de l'exercici de 2006 que no 
s'ajusten a la realitat pressupostària i econòmica de l'exercici, perquè ni el 
resultat pressupostari és el que es desprén de la liquidació del pressupost, ni el 
romanent de tresoreria és el que ha calculat l'Ajuntament. 
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- D'acord amb la liquidació del pressupost realitzada per l'Ajuntament, el resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici ha sigut negatiu, per import de 130.443 euros. 
Cal fer notar, no obstant això, que no s'han imputat al pressupost despeses per 
import de 562.394 euros; tal com detallem en l'apartat 6.3 de l'Informe. 

També s'ha de dir que, com a resultat de la revisió efectuada, amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.1 de l'Informe (i amb independència de la rellevància jurídica de les 
circumstàncies exposades en els paràgrafs anteriors i en l'apartat 6.5 de l'Informe), s'han 
posat de manifest durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants 
de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament que indiquem a continuació: 

- Tal com es recull en els apartats 6.3 i 6.4 de l'Informe, la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2006 no ha sigut formalitzada de la forma prevista en 
l'article 191.2 de la LRHL, ni ha sigut aprovada per l'òrgan competent malgrat el 
que s'estableix en l'article 191.3 de la LRHL. 

- L'Ajuntament reconeix en la documentació formalitzada que té un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu (tal com s'expressa en l'apartat 6.4 de 
l'Informe); a pesar d'això, no ha adoptat cap de les mesures previstes en l'article 
193 de la LRHL per als supòsits en què concórrega aquesta circumstància. 

- Tal com s'indica en l'apartat 6.5 de l'Informe, l'Ajuntament no s'ha ajustat als 
article 193 i 212 de la LRHL a l'hora de confeccionar la liquidació del 
pressupost, ni tampoc per a la rendició i aprovació dels comptes generals 
corresponents als exercicis de 2006 i 2007. 

- L'Entitat no ha complit l'obligació de trametre a la Sindicatura de Comptes el 
Compte General de l'exercici de 2006, ni el d'exercicis anteriors; cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat 6/1985, 
d'11 de maig; tal com indiquem en l'apartat 6.5 de l'Informe. 

- La gestió pressupostària de l'Entitat (tal com detallem en l'apartat 6.5 de 
l'Informe), s'ha dut a terme incomplint el que es preveu en els articles 172 i 
173.5 de la LRHL, ja que una part significativa de les despeses ha sigut 
realitzada al marge del que es disposa en els pressuposts municipals. 

- Tal com es recull en l'apartat 6.5 de l'Informe, el secretari-interventor de 
l'Entitat, durant el període comprés entre els anys 2002 i 2007, no ha exercit la 
funció interventora amb l'abast establit en l'article 214 de la LRHL, puix que no 
ha fet cap advertiment per escrit en cap dels supòsits en què hom ha autoritzat, 
reconegut, liquidat o pagat obligacions sense crèdit pressupostari suficient, 
malgrat el que s'assenyala en l'article 188 de la LRHL. 

S'ha de dir que l'Entitat, en el seu escrit d'al·legacions a l'esborrany de l'Informe, 
manifesta que, en data 30 d'octubre de 2008, ha aprovat un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per una quantia d'1.096.625,24 euros, per totes les despeses que 
tenia pendents d'aplicar al pressupost. 
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En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
meréixer la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que 
disciplinen l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en 
pràctica per part dels òrgans responsables de l'entitat local. 

6.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, amb 
les xifres expressades en euros. 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

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

Imposts directes 631.050 0 631.050 549.799 87,1% 490.976 89,3% 

Imposts indirectes 60.000 0 60.000 95.724 159,5% 81.310 84,9% 

Taxes i d'altres ingres. 456.970 0 456.970 529.280 115,8% 364.799 68,9% 

Transfers. corrents 280.200 0 280.200 232.082 82,8% 232.082 100,0% 

Ingres. patrimonials 470.500 0 470.500 342.776 72,9% 342.776 100,0% 

Alien. invers. reals 175.320 0 175.320 0 0,0% 0 -- 

Transfers. de capital 45.640 0 45.640 116.816 256,0% 85.708 73,4% 

Actius financers 0 324.214 324.214 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 2.119.680 324.214 2.443.894 1.866.477 76,4% 1.597.651 85,6% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líqs. Pag. 

Despeses de personal 298.471 0 298.471 281.586 94,3% 281.158 99,8% 

Compra béns i servs. 1.064.000 0 1.064.000 1.066.720 100,3% 733.807 68,8% 

Interessos 21.100 0 21.100 19.452 92,2% 19.452 100,0% 

Transfers. corrents 21.000 0 21.000 14.674 69,9% 12.673 86,4% 

Inversions reals 688.525 324.214 1.012.739 461.819 45,6% 259.367 56,2% 

Transfers. de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 26.584 0 26.584 25.020 94,1% 25.020 100,0% 

Total 2.119.680 324.214 2.443.894 1.869.271 76,5% 1.331.477 71,2% 

Quadre 22 
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En el quadre següent es mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions 
entre tots dos exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 367.229 660.007 (44,4%)

b. D'altres operacions no financeres (345.003) (494.531) (30,2%)

1. Total operacions no financeres 22.226 165.476 (86,6%)

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers (25.020) 27.335 (191,5%)

Resultat pressupostari de l'exercici (2.794) 192.811 (101,4%)

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 0 177.153 (100,0%)

(-) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 57.860 78.350 (26,2%)

(-) Desviacions de finançament positives de l'exercici (185.508) 147.810 (225,5%)

Resultat pressupostari ajustat (130.442) 300.504 (143,4%)

Quadre 23 
 

D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, de la liquidació del pressupost 
de l'exercici de 2006 es desprén que tant el resultat pressupostari, com el resultat ajustat 
de l'exercici, són negatius, per sengles imports de 2.794 euros i 130.442 euros. Cal 
observar, però, que aquestes xifres no són coherents amb les que figuren en la resta de 
la informació pressupostària proporcionada per l'Ajuntament. 

La informació que oferim en l'Informe sobre l'execució pressupostària i el resultat 
pressupostari, ha sigut elaborada a partir dels documents facilitats per l'Ajuntament en el 
marc de la fiscalització realitzada, atès que l'Entitat no ha format aqueixos estats del 
Compte General. En relació amb aquesta circumstància, interessa destacar el següent: 

- En virtut d'una Resolució de l'Alcaldia de data 12 de març de 2008, es va 
aprovar la liquidació corresponent a l'exercici de 2006, en la qual s'inclou —pel 
que fa al càlcul del resultat pressupostari ajustat— únicament l'import d'aqueix 
resultat. 

- En la citada Resolució s'indica que la dita liquidació s'ha realitzat a la vista de 
l'expedient de liquidació corresponent a l'exercici de 2006 i de l'informe de la 
Secretaria-Intervenció. 

- En la Resolució no es fa cap menció a la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2006, ni de l'estat d'ingressos ni de la corresponent a l'estat de despeses. 
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- En l'esborrany de l'informe del secretari-interventor de l'Ajuntament es proposen 
diversos ajusts al resultat pressupostari, per 130.442 euros, els quals 
determinarien que el resultat pressupostari fos negatiu en 355.411 euros. Entre 
aquests ajusts s'inclou la xifra de 181.202 euros corresponents a factures pagades 
en l'exercici sense crèdit pressupostari. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, interessa destacar que la liquidació 
del pressupost de l'exercici de 2006 no ha sigut formalitzada conformement al que es 
disposa en l'article 191.2 de la LRHL, malgrat el que s'estableix en l'article 191.3 de la 
LRHL; raó per la qual no podem afirmar que les xifres que ens han facilitat referents al 
resultat pressupostari es corresponguen amb la realitat econòmica i pressupostària de 
l'Ajuntament. 

L'estructura formal amb què s'ha presentat el resultat pressupostari no es correspon amb 
l'establida en la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, i a més a més, en 
qualsevol cas caldria ajustar l'import del resultat ajustat de l'exercici de 2006 en 562.394 
euros, que corresponen a pagaments per obligacions de l'exercici de 2006 pendents 
d'aplicar al pressupost i realitzats sense l'oportuna consignació pressupostaria. 

En relació amb els ajusts que es proposen, interessa ressaltar que són conseqüència de 
les desviacions de finançament positives i negatives, de les quals l'Ajuntament no ha 
facilitat la documentació necessària i suficient per a poder comprovar la seua idoneïtat. 
Idèntica circumstància es produeix en relació amb un ajust de 203.200 euros en 
concepte d'"Ingressos anticipats cànon aigua". 

En aquest sentit, interessa observar que l'import de les desviacions de finançament 
positives de l'exercici de 2006 imputat per a calcular el resultat pressupostari ajustat, ha 
sigut de 185.508 euros; mentre que per a calcular el romanent de tresoreria s'ha imputat 
com a excés de finançament afectat l'import de 343.359 euros. 

Quant a l'execució de l'estat d'exercicis tancats, els drets i les obligacions d'exercicis 
anteriors que l'Ajuntament ha anul·lat en l'exercici de 2006 són els següents: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (149.058) (301) (148.757)

b. D'altres operacions no financeres (104.144) 0 (104.144)

1. Total operacions no financeres (253.202) (301) (252.901)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (253.202) (301) (252.901)

Quadre 24 
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En relació amb les anul·lacions de drets reconeguts d'exercicis tancats, s'ha de 
manifestar que no ens han proporcionat cap dada sobre la forma en què han sigut 
calculades, tenint en compte que en les bases d'execució del pressupost no es fa cap 
referència a la forma de calcular els saldos de dubtós cobrament, que és l'estat previ a 
l'anul·lació. 

Els drets pendents de cobrament d'exercicis tancats a la data de tancament de l'exercici 
de 2006 ascendien a 589.827 euros, i hem comprovat que alguns d'aqueixos drets són 
especialment significatius. No consta que l'Ajuntament haja fet gestions per facilitar el 
seu ingrés en la Hisenda municipal. 

A la xifra anterior s'han de sumar els ingressos pendents de cobrament corresponents a 
l'exercici de 2006, que pugen a 268.826 euros, cosa que determina una xifra total de 
858.653 euros. Com es pot comprovar, el total de drets pendents de cobrament és molt 
significatiu -especialment si el comparem amb el pressupost municipal-, i resulta 
necessari que l'Ajuntament prenga mesures que calga per a millorar el grau d'execució 
d'aqueixos drets pendents. 

La situació anterior es completa amb les obligacions pendents de pagament a la data de 
tancament de l'exercici de 2006, les quals -d'acord amb la documentació analitzada- 
s'eleven a un total de 741.006 euros. S'ha de dir que un total de 537.006 euros en 
corresponen a obligacions de l'exercici de 2006, en el qual no s'ha formalitzat cap 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

6.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006, i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 803.533 155.347 417,3% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 656.988 961.091 (31,6%) 

 + del pressupost corrent 268.826 416.943 35,5% 

 + de pressuposts tancats 589.827 562.964 4,8% 

 + d'operacions no pressupostàries 2.293 2.476 7,4% 

 - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 203.958 21.292 857,9% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 580.018 690.207 (16,0%) 

 + del pressupost corrent 537.795 346.338 55,3% 

 + de pressuposts tancats 301.137 211.531 42,4% 

 + d'operacions no pressupostàries 312.355 132.338 136,0% 

 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 571.269 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 880.503 426.231 106,6% 

II. - Saldos de dubtós cobrament 201.663 67.499 198,8% 

III. - Excessos de finançament afectat 343.359 324.214 5,9% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals.  (I-II-III) 335.481 34.518 871,9% 

Quadre 25 
 

D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, de la liquidació del pressupost 
de l'exercici de 2006 es desprén que tant el romanent de tresoreria total, com el 
romanent de tresoreria per a despeses generals són positius, per sengles imports de 
880.503 i 335.481 euros. Cal observar, però, que aquestes xifres no són coherents amb 
les que figuren en la resta de la informació pressupostària proporcionada per 
l'Ajuntament, ja que l'import dels excessos de finançament afectat no coincideix amb 
l'import que hom ha imputat com a desviacions positives de finançament en l'estat del 
resultat de l'exercici. 

La informació que oferim en l'Informe sobre l'execució pressupostària i el resultat 
pressupostari, ha sigut elaborada a partir dels documents facilitats per l'Ajuntament en el 
marc de la fiscalització realitzada, atés que l'Entitat no ha format aquests estats del 
Compte General. En relació amb aquesta circumstància, interessa destacar el següent: 

- En virtut de la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de març de 2008, es va aprovar 
una denominada "liquidació de l'exercici de 2006", en la qual es recullen 
exclusivament les magnituds següents: romanent líquid de tresoreria total, 
romanent líquid de tresoreria afectat, ajusts i romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals ajustat. 
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- En la citada Resolució s'assenyala que la dita liquidació s'ha realitzat a la vista 
de l'expedient de liquidació corresponent a l'exercici de 2006 i de l'informe de la 
Secretaria-Intervenció; tal com s'indica en l'apartat 6.3 de l'Informe. 

- Es proposen diverses magnituds referents als distints components del romanent 
de tresoreria, i alhora es conclou amb un romanent inicial positiu de 678.840 
euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de 69.676 
euros. 

- Tanmateix, el citat romanent de tresoreria per a despeses generals apareix en la 
Resolució de l'Alcaldia amb signe positiu. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, interessa destacar que la 
denominada liquidació de l'exercici de 2006 no ha sigut formalitzada conformement al 
que es disposa en l'article 191.2 de la LRHL, ni consta que haja sigut aprovada pel 
president de l'Entitat local, malgrat el que s'estableix en l'article 191.3 de la LRHL; raó 
per la qual no es pot afirmar que les xifres que ens han facilitat referents al romanent de 
tresoreria es corresponguen amb la realitat econòmica i pressupostària de l'Ajuntament. 

No existeix coherència amb cap de les xifres registrades en el resultat pressupostari: 
hem comprovat que, per a calcular el romanent de tresoreria, s'ha imputat com a excés 
de finançament afectat l'import de 343.359 euros; mentre que les desviacions positives 
de finançament imputades per a calcular el resultat pressupostari ajustat de l'exercici, 
han sigut de 185.508 euros. 

D'altra banda, cal assenyalar que la citada xifra de 343.359 euros es correspon amb 
l'import del romanent de tresoreria de 2005 incorporat a l'exercici de 2006 per mitjà de 
l'oportú expedient de modificació de crèdits realitzat per l'Ajuntament. Aquesta 
circumstància posa de manifest que durant l'exercici de 2006 l'Ajuntament no ha 
reconegut cap obligació en els projectes d'inversió finançats amb l'esmentat romanent 
de tresoreria. 

Quant al saldo de romanent de tresoreria per a despeses generals calculat per 
l'Ajuntament, que és de 335.481 euros, s'ha d'observar que l'Entitat, a la data de 
tancament de l'exercici de 2006, hi va fer ajusts per import de 405.157 euros -a 
conseqüència de diversos ajusts en determinades operacions econòmiques-, que 
redueixen el dit romanent a un import negatiu de 69.676 euros. 

Amb independència d'això, i a pesar que el mateix Ajuntament reconeix que té un 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, hem de remarcar que no han 
pres cap de les mesures previstes en l'article 193 de la LRHL per als supòsits en què 
concórrega aquesta circumstància. 

En un altre ordre de coses, en l'exercici de 2006 l'Ajuntament ha tingut en compte, a 
l'hora de calcular el romanent de tresoreria, l'import de l'estat de despeses i de l'estat 
d'ingressos que a la data de tancament de l'exercici es trobaven pendents d'aplicar al 
pressupost, corresponents tant a l'exercici de 2006 com a exercicis anteriors. En aquest 
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sentit, s'han computat 203.958 euros com a ingressos pendents d'aplicació i 571.269 
euros com a pagaments realitzats pendents d'aplicació. 

Pel que fa als pagaments realitzats pendents d'aplicar al pressupost, hem comprovat que 
es tracta de despeses realitzades sense consignació pressupostària i sense que l'Entitat 
haja formalitzat el preceptiu expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en 
contra del que exigeix l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, a l'objecte 
que tinguen la necessària cobertura pressupostària. 

Quant a l'import imputat com a drets de dubtós cobrament o de difícil recaptació, cal 
observar que l'Ajuntament no en porta un control exhaustiu de la morositat, sinó que 
aplica la mitjana aritmètica que es proposa en els informes de la Sindicatura de Comptes 
referida a municipis de similars característiques. Aquesta mitjana aritmètica per a 
l'exercici de 2006 era del 5%. 

En aqueix sentit, l'exercici de 2006 ha sigut el primer en què l'Ajuntament ha aplicat el 
criteri de quatre anys com a període de prescripció, ha dotat al 100% els deutes 
corresponents a l'exercici de 2002 i anteriors i alhora ha formalitzat la dita opció del 5% 
per als deutes de l'exercici de 2003 i següents. 

Tal com hem comentat abans, l'Ajuntament ha imputat, per a calcular el romanent de 
tresoreria, un import de 201.663 euros en concepte de drets pendents de cobrament de 
difícil o dubtosa recaptació; però havia d'haver generat en els seus estats financers (tant 
en el balanç, com en el compte del resultat economicopatrimonial) l'oportuna "Dotació a 
la provisió per a insolvències", cosa que no ha fet. 

Com a conseqüència de les circumstàncies exposades, no es pot concloure que el 
romanent de tresoreria calculat per l'Ajuntament s'ajuste a la realitat pressupostària i 
econòmica de l'Entitat en l'exercici. 

6.5 Revisió de determinats aspectes de la gestió economicofinancera 

L'Ajuntament ha incomplit el que es disposa en els articles 191 i 209 de la LRHL, que 
estableixen l'obligació de formar al final de l'exercici pressupostari el Compte General, 
el qual ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari. En aquest sentit, no hi ha constatació que el secretari-
interventor haja format ni el Ple de l'Ajuntament haja aprovat el Compte General 
corresponent als exercicis de 2006 i 2007. 

L'Ajuntament no ha complit el que es preveu en l'article 212 de la LRHL, que disciplina 
el règim de rendició, publicitat i aprovació del Compte General. En aquest sentit, es 
poden mencionar els següents incompliments del citat precepte legal: 

- Els estats i comptes de l'Entitat local no han sigut retuts per l'alcalde-president 
de l'Ajuntament. 

- 58 - 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

- El Compte General no ha sigut format per la Intervenció, ni ha sigut sotmés a 
informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local. 

- No hi ha hagut exposició al públic del Compte General ni de l'informe de la 
citada Comissió Especial de Comptes. 

- El Compte General no ha sigut sotmés al Ple de l'Entitat per a la seua aprovació. 

- El Compte General no ha sigut retut a la Sindicatura de Comptes, cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 9.1 de la Llei de la Generalitat 6/1985, 
d'11 de maig. 

Les circumstàncies anteriors també s'han produït en relació amb els comptes de 
l'exercici de 2007 i d'exercicis anteriors; no obstant això, l'Entitat ha presentat a la 
Sindicatura de Comptes determinats documents comptables, els quals, a la vista de les 
circumstàncies descrites en l'Informe, no ofereixen fiabilitat. 

Tal com hem comentat en l'apartat 6.4, l'Ajuntament té una quantitat elevada de 
pagaments realitzats pendents d'aplicació al pressupost. D'acord amb la informació 
facilitada per l'Ajuntament, l'import total d'aquests pagaments a la data de tancament de 
l'exercici de 2007 ascendia a la xifra de 806.398 euros, segons el següent detall per 
anys, amb les xifres expressades en euros. 

 
Exercici Import 

2002 58.866 

2003 81.774 

2004 152.855 

2005 37.037 

2006 231.862 

2007 244.005 

Total 806.399 

Quadre 26 
 

La gestió economicofinancera de l'Ajuntament es situa al marge no solament dels 
principis comptables bàsics, sinó també dels preceptes de la LRHL i de les normes 
complementàries que disciplinen els pressuposts de les entitats locals i els procediments 
administratius de despesa pública, i fins i tot de les pròpies bases d'execució del 
pressupost de l'exercici de 2006. 

S'ha incomplit de forma significativa el que es disposa en l'article 172 de la LRHL, en la 
mesura en què els crèdits aprovats en els pressuposts de l'Entitat no eren limitadors ni 
vinculants, ja que un significatiu import de despeses ha sigut realitzat al marge del que 
es disposa en el citat precepte legal. 
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En aqueix sentit, l'article 173.5 de la LRHL disposa que els compromisos de despeses 
que tinguen una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses, 
han de considerar-se nuls de ple dret; sense perjudici de les responsabilitats a què això 
done lloc. 

L'article 188 de la LRHL disposa que els ordenadors de despeses i pagaments, en tots 
els casos, i els interventors de les entitats locals quan no advertisquen per escrit sobre la 
improcedència de les dites despeses i pagaments, seran responsables de tota despesa que 
autoritzen i de tota obligació que reconeguen, liquiden o paguen sense crèdit suficient. 
Cal assenyalar que no ens han facilitat cap document en el qual, durant els exercicis de 
2002 a 2007, s'haja advertit sobre la improcedència de realitzar pagaments al marge del 
pressupost municipal. 

La manera en què la funció interventora realitzarà el control i la fiscalització de la gestió 
econòmica de les entitats locals, es preveu en l'article 214 de la LRHL. L'anàlisi dels 
documents facilitats per l'Entitat posa de manifest que el titular d'aquesta funció 
interventora no l'ha realitzada de forma efectiva, en la mesura en què no ha formulat cap 
advertiment per escrit ni ha informat al Ple de l'Entitat sobre els significatius 
incompliments dels preceptes de la LRHL que són, eventualment, imputables a 
l'alcalde-president en la seua condició d'ordenador de despeses i pagaments. 

6.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament d'Olocau, i d'acord amb el que s'ha dit 
en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions següents: 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
hem expressat en els apartats 6.3 i 6.4 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de complir els principis comptables i pressupostaris, així com 
les regles comptables que hi són d'aplicació, amb la finalitat que el seu Compte 
General mostre la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera, de 
l'execució del pressupost i dels resultats de l'Entitat. 

- L'Entitat ha de complir els terminis establits en els articles 191.3 i 212 de la 
LRHL per a confeccionar la liquidació del pressupost i per a rendir i aprovar el 
Compte General de cada exercici, i garantir-ne l'aprovació per part dels òrgans 
competents. 

- L'Ajuntament ha d'elaborar amb rigor els seus pressuposts anuals i procurar que 
la gestió economicofinancera s'ajuste a les previsions pressupostàries aprovades 
per a cada exercici. 

- L'Entitat ha de complir l'obligació d'imputar al pressupost corrent les despeses 
que realitze en l'exercici, en aplicació dels principis pressupostaris i a fi d'evitar 
el dèficit en els seus comptes. 
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- En els casos de despeses realitzades sense consignació pressupostària, l'Entitat 
ha d'aprovar la incorporació al pressupost de tals despeses mitjançant 
l'aprovació, per part del Ple, del preceptiu expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, conformement al que es disposa en l'article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

- El Ple de l'Ajuntament, amb l'informe previ de la Intervenció, ha d'aprovar les 
normes que regulen els procediments administratius que s'han de seguir en la 
gestió comptable de l'entitat local, a fi de garantir l'adequat registre en el sistema 
d'informació comptable de totes les operacions, en l'oportú ordre cronològic i 
amb la menor demora possible. 

- Cal millorar el control de les despeses en béns corrents i serveis, procurant 
formalitzar adequadament els documents administratius i comptables relacionats 
amb els procediments de despesa desenvolupats per l'Entitat. 

En relació amb el resultat pressupostari, i d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 
6.3 de l'Informe: 

- El resultat pressupostari s'ha de formar basant-se en una adequada liquidació del 
pressupost, realitzada conformement al que es disposa en l'article 191.2 de la 
LRHL i aprovada per l'òrgan competent de l'Entitat. 

- L'Ajuntament ha d'ajustar l'estructura formal en què presenta el resultat 
pressupostari a l'establida en la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració 
Local. 

- L'Entitat ha de tenir en compte, a l'hora de calcular l'import del resultat ajustat 
de l'exercici de 2006, l'import que correspon als pagaments per obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost i realitzats sense l'oportuna consignació 
pressupostària. 

- L'Entitat ha de recollir en les bases d'execució del pressupost els criteris i la 
forma de calcular els saldos de dubtós cobrament, ja que aquesta declaració és 
un tràmit previ a l'anul·lació de drets reconeguts d'exercicis tancats. 

- L'Ajuntament ha de prendre mesures orientades a recaptar de forma efectiva els 
ingressos pendents de cobrament corresponents als exercicis de 2006 i anteriors, 
els quals suposen una xifra molt significativa, especialment si la comparem amb 
el pressupost municipal. 

- És imprescindible que hi haja una correspondència entre les xifres recollides en 
el resultat pressupostari i les utilitzades en el càlcul del romanent de tresoreria, a 
l'objecte d'evitar la incoherència dels diversos documents del Compte General. 

En relació amb el romanent de tresoreria i d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 
6.4 de l'Informe: 
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- El romanent de tresoreria s'ha de formar sobre la base d'una adequada liquidació 
del pressupost, realitzada conformement al que es disposa en l'article 191.2 de la 
LRHL i aprovada per l'òrgan competent de l'Entitat. 

- L'Ajuntament ha d'ajustar l'estructura formal en què presenta el resultat 
pressupostari a l'establida en la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració 
Local. 

- En els casos en què hi haja un romanent de tresoreria negatiu, l'Ajuntament ha 
de complir el que s'estableix en l'article 193 de la LRHL, en el qual es regulen 
tres tipus d'actuacions per a adoptar en els supòsits en què concórrega la dita 
circumstància. 

Pel que fa als diversos fets i circumstàncies posats de manifest en l'apartat 6.5 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast 
per a determinar les causes dels pagaments pendents d'aplicar al pressupost, a 
l'objecte de determinar els possibles perjudicis a la Hisenda municipal i delimitar 
les eventuals responsabilitats. 

- L'Entitat ha de potenciar els mecanismes de control intern de la gestió 
economicofinancera, amb la finalitat de millorar la fiabilitat de la comptabilitat i 
el compliment de la normativa aplicable a la gestió de la despesa pública local. 

- L'Ajuntament ha de revisar els imports imputats en cada un dels seus estats 
financers i pressupostaris, de tal forma que les xifres que hi imputa guarden la 
deguda coherència. 

- Les factures aportades pels proveïdors o creditors de l'Ajuntament, cal anotar-les 
en el registre d'entrada de l'Ajuntament; aquest control és important per a fer-ne 
el seguiment dels processos de revisió i pagament. 

- El control de les despeses en béns corrents i serveis ha de millorar, mitjançant la 
confecció de les oportunes propostes de despesa, les quals han de considerar -
entre altres circumstàncies- la partida de despesa, identificació del proveïdor o 
creditor, import de l'operació econòmica, certificació d'existència de crèdit, 
aprovació de l'òrgan competent i data de naixement de l'obligació de pagament. 
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7. FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PILAR DE LA FORADADA 

7.1 Informació general 

El municipi de Pilar de la Foradada es troba situat a la província d’Alacant i la seua 
població és de 19.578 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006, s’ha 
incrementat un 45% des de l’any 2002. 

Pilar de la Foradada és la localitat costera més meridional de la Comunitat Valenciana, 
el sector principal de la qual era l’agricultura, però que amb el creixement ràpid de la 
població s’ha reduït a favor del turisme, el comerç i el sector de la construcció. 

El lloc de treball de Secretaria es troba classificat en la classe segona des de l’any 1998, 
sent els llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació 
de caràcter estatal, els de secretari i interventor. Des de l’any 2002, el lloc de treball 
d’interventor es troba vacant i està ocupat per mitjà d’una acumulació per l’interventor 
d’un ajuntament de la regió de Murcia. El lloc de treball de Secretaria està cobert 
provisionalment per un funcionari de l’Ajuntament, tècnic d’administració general. 

L’abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l’apartat 1.1 de l’Informe. Pel 
que fa a aquesta entitat local hem revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l’exercici 2006. 

Cal dir que per raó de la seua elevada quantia, hem ampliat l’anàlisi realitzada a la 
revisió financera de l’adjudicació del contracte per a l’explotació dels serveis públics de 
subministrament d’aigua potable i clavegueram. 

7.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.1 de l’Informe, 
interessa ressaltar que no s’han posat de manifest les circumstàncies següents que 
afecten de forma significativa l’adequació del resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria als principis comptables que hi són d'aplicació. 

Cal indicar també que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l’abast descrit en 
l’apartat 1.1 de l’Informe, no s’ha posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual està sotmés 
l’Ajuntament. 

En els diferents apartats del present informe, referits a la fiscalització de l’Ajuntament 
de Pilar de la Foradada recollim, no obstant, una sèrie de consideracions, observacions i 
recomanacions que, sense afectar de forma significativa l’adequació dels comptes 
fiscalitzats als principis comptables que hi són d’aplicació, o sense tenir la qualificació 
d’incompliments rellevants de les normes jurídiques que regulen l’actuació de 
l’Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans 
responsables de l’entitat local. 
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7.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de 
l’Ajuntament corresponents a l’exercici de 2006, en euros, són les següents: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 
Capítol 

Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptac. Recap. 

Imposts directes 8.525.000 0 8.525.000 8.508.324 100% 7.778.757 91% 

Imposts indirectes 2.200.117 0 2.200.117 2.312.872 105% 2.312.745 100% 

Taxes i d’altres ingressos 26.275.665 24.727.773 51.003.438 51.876.965 102% 4.028.237 8% 

Transferències corrents 3.206.187 336.036 3.542.223 3.613.085 102% 3.178.678 88% 

Ingressos patrimonials 100.000 0 100.000 158.536 159% 158.536 100% 

Alien. inversions reals 180.000 0 180.000 548.258 305% 1.020 0% 

Transferències de capital 1.162.411 77.099 1.239.510 1.220.793 98% 1.035.628 85% 

Actius financers 0 11.463.575 11.463.575 0 0% -- -- 

Passius financers 0 0 0 -- -- -- -- 

Total 41.649.380 36.604.483 78.253.863 68.238.833 87% 18.493.601 27% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 
Capítol 

Inicial Modific. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 7.693.079 285.930 7.979.009 7.073.676 89% 6.932.835 98% 

Compra béns i serveis 9.052.464 650.322 9.702.786 9.381.767 97% 8.158.431 87% 

Interessos 156.700 54.500 211.200 189.687 90% 151.479 80% 

Transferències corrents 440.171 35.868 476.039 402.032 84% 356.971 89% 

Inversions reals 23.189.773 34.558.027 57.747.800 5.652.347 10% 4.872.253 86% 

Transferències de capital 9.000 1.019.835 1.028.835 883.535 86% 883.535 100% 

Actius financers 0 0 0 -- -- -- -- 

Passius financers 1.108.193 0 1.108.193 1.108.193 100% 1.108.193 100% 

Total 41.649.380 36.604.482 78.253.862 24.691.237 32% 22.463.697 91% 

Quadre 27 
 

El quadre següent recull, en euros, el resultat pressupostari de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre els dos exercicis: 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 49.422.620 5.287.115 834,8%

b. D’altres operacions no financeres (-4.766.831) 25.548 
(18.758,3%

)

1. Total operacions no financeres 44.655.789 5.312.663 740,6%

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers (1.108.193) (1.032.908) (7,3%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 43.547.596 4.279.755 917,5%

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 490.717 370.272 32,5%

(+)Desviacions de finançament negatives de l’exercici 4.454.607 3.744.549 19,0%

(-) Desviacions de finançament positives de l’exercici (46.659.708) (5.225.649) (792,9%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.833.212 3.168.927 (42,2%)

Quadre 28 
 

El 18 de setembre de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el seu Compte General i el 
va retre pel procediment telemàtic establit, el 14 de febrer de 2008. 

El resultat pressupostari és un resum analític de la liquidació del pressupost d’ingressos 
i de la liquidació del pressupost de despeses. Aquests tres documents conformen l’estat 
de liquidació del pressupost que al seu torn constitueix un dels quatre documents que 
integren el Compte General de l'Entitat. 

El resultat per operacions corrents constitueix l’estalvi ordinari de l’Ajuntament. 
L’anàlisi efectuada ha posat de manifest que el seu import positiu, per un xifra de 
49.422.620 euros, està afectat pels drets reconeguts derivats de l’adjudicació pel Ple de 
l'Entitat de data 16 d’agost de 2006, del contracte per a l’explotació dels serveis públics 
de subministrament d’aigua potable i clavegueram durant el període de 25 anys, per un 
import de 46.727.773 euros. 

Cal indicar que de la xifra anterior, un total de 39.000.000 d’euros equivalen al valor 
actual en l’any 2006 dels cànons anuals per percebre durant el període de vigència del 
contracte, la suma aritmètica del qual puja a 99.853.293 euros, calculats a una taxa de 
descompte del 5,93%, quantia denominada en el plec i en el contracte com “cànon 
total”; i 7.727.773 euros al compromís per part de l’adjudicatària, inclòs en el plec de la 
dita licitació, de l’execució d’un projecte d’obres aprovat per l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ha imputat els drets al capítol III del pressupost d’ingressos com a altres 
ingressos. Encara que aplicant el que disposa l’Ordre de 20 de setembre de 1989 del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, que estableix l’estructura dels pressuposts de les 
entitats locals i per tractar-se d’un ingrés provinent d’una concessió administrativa, 
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hauria d’haver-lo comptabilitzat com un ingrés patrimonial en el capítol V del 
pressupost d’ingressos. 

Aquesta classificació hagués determinat la seua inclusió en el resultat pressupostari com 
una operació corrent de caràcter no financer. No obstant això, el contracte adjudicat per 
la part de la concessió del servei públic, comporta un avançament financer rebut 
originat per la prestació d’un servei públic per realitzar a llarg termini, figura que no 
s’inclou expressament en la normativa indicada en el paràgraf anterior com una 
operació financera. 

En aplicació dels principis comptables establits en la Instrucció de Comptabilitat Local, 
l’Ajuntament hauria d’haver registrat en el seu passiu, en comptes de periodificació, 
l’ingrés derivat de la prestació de serveis i de l’execució de l’obra futura pel seu valor 
nominal; i en l’actiu, com a despeses per distribuir en diversos exercicis, el cost que 
representa per a l’Ajuntament percebre per anticipat els ingressos per la prestació de 
serveis. Els dos imports s’imputarien en exercicis futurs al compte del resultat 
economicopatrimonial, segons la seua meritació i d’acord amb un pla financer. 

D’altra banda i tot i la importància de l’adjudicació referida, en la memòria del Compte 
General de l’Ajuntament de l’exercici de 2006, no s’inclou la informació que hauria de 
figurar en el seu apartat 2, “Gestió indirecta dels serveis públics” per a cada servei 
públic gestionat. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s’ha posat de manifest com a conclusió del que 
hem expressat anteriorment, que si no s’havia considerat aquesta operació singular, el 
resultat per operacions corrents hauria pujat a 2.694.847 euros, import inferior en un 
96,2% al que es va produir en l’exercici anterior. 

En l’anàlisi efectuada hem observat que la causa principal d’aquesta disminució 
correspon a l’increment del 45,1% experimentat per les despeses en béns corrents i 
serveis, especialment les corresponents al cost de la recollida de residus sòlids i neteja 
viària i a les festes populars. 

En aquest sentit, cal dir que les despeses en béns corrents i serveis representen el 38% 
del total del pressupost de despeses, mentre que el dit percentatge solia rondar el 31% 
en el cas de la liquidació agregada per als ajuntaments, tant per als que tenen una 
població entre 5.000 i 20.000 habitants com per als que en tenen més. 

El resultat per altres operacions no financeres ha pujat a un import negatiu de 4.766.831 
euros, a causa principalment de l’execució d’inversions per quantia superior a les 
alienacions d’inversions. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, per la xifra de 44.655.789 
euros, mostra la capacitat de finançament de l’Ajuntament, i s’ha calculat que en la 
liquidació de l’exercici de 2006, en termes de comptabilitat nacional, l’Ajuntament va 
complir amb el principi d’estabilitat pressupostària establit en l’article 19 de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària. 
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El resultat pressupostari financer, constitueix la variació neta de la liquiditat derivada de 
moviments d’actius i passius financers i el seu import negatiu, per 1.108.193 euros, 
correspon a les amortitzacions de capital de tres préstecs a llarg termini. 

El resultat pressupostari de l’exercici ha de ser corregit per a eliminar l’efecte que 
produeixen les despeses que es financen amb ingressos afectats quan alguns d’aquests, 
ingressos i despeses, no es produeix en el mateix exercici o en la mateixa proporció; o si 
es produeixen despeses finançats amb romanent de tresoreria. 

L’Ajuntament ha afectat a inversions la totalitat dels ingressos derivats de l’adjudicació 
del contracte de subministrament d’aigua. Aquest fet ha comportat l’existència de 
desviacions de finançament positives de l’exercici per un import de 46.659.708 euros. 

De la revisió efectuada sobre els ajusts practicats al resultat pressupostari i de l’anàlisi 
de les despeses amb finançament afectat i dels projectes de despesa, s’han posat de 
manifest el fets següents: 

- El programa informàtic per portar la comptabilitat, no considera obtenir 
automàticament els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, per la qual cosa el seu import es determina a partir d’auxiliars 
en fulls de càlcul. Com a conseqüència de l’existència de determinats errors, 
l’import dels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria s’ha 
d’incrementar en 172.477 euros. 

- La informació que figura en la memòria del Compte General relativa a les 
despeses amb finançament afectat, presenta una significativa falta de 
concordança. D’una banda, la memòria inclou un “annex desviacions de 
finançament” en el qual es detalla per a cada partida de despesa l’import de les 
desviacions positives i negatives que figuren en el resultat pressupostari. 

 D’altra banda, la memòria ofereix la informació exigida per la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal, relativa a les despeses amb finançament 
afectat, entre la qual cal destacar la informació per a cada unitat de despesa, i 
hem comprovat que aquesta no es correspon amb la informació referida en el 
paràgraf anterior. 

 Aquesta circumstància té el seu origen en la introducció dels projectes de 
despesa i de les desviacions de finançament en el mòdul corresponent de 
l’aplicació informàtica de comptabilitat amb posterioritat a la liquidació del 
pressupost, sense que fos posteriorment revisada i corregida de forma adequada. 

Finalment, pel que fa a l’execució pressupostària de l’estat d’exercicis tancats, hem de 
dir que s’ha vist alterada en l’exercici de 2006 com a conseqüència de rectificacions i 
anul·lacions de drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament, 
segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros: 
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Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (124.662) 0 (124.662) 

b. D’altres operacions no financeres 0 0 0 

1. Total operacions no financeres (124.662) 0 (124.662) 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 0 0 0 

Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors (124.662) 0 (124.662) 

Quadre 29 
 

7.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tots referits a 31 de desembre de desembre de 
l’exercici. El detall del romanent de tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
de 2006, i la seua comparança amb l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 7.358.403 6.917.036 6,4% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 52.536.220 10.185.618 415,8% 

 + del pressupost corrent 49.745.232 7.080.005 602,6% 

 + de pressuposts tancats 2.596.983 2.942.698 -11,7% 

 + d’operacions no pressupostàries 195.699 164.609 18,9% 

 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.694 1.694 0,0% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.773.215 4.406.266 -14,4% 

 + del pressupost corrent 2.227.540 2.061.502 8,1% 

 + de pressuposts tancats 78.260 34.528 126,7% 

 + de pressuposts d’ingressos 1.657.274 2.500.096 -33,7% 

 + d’operacions no pressupostàries 189.859 189.860 0,0% 

 - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 56.121.408 12.696.388 342,0% 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 1.196.580 872.586 37,1% 

II. - Saldos de cobrament dubtós 52.527.486 10.201.535 414,9% 

III. - Excessos de finançament afectat 2.397.342 1.622.267 47,8% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 3.773.215 4.406.266 -14,4% 

Quadre 30 
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L’increment experimentat en el romanent de tresoreria total es deu principalment al 
resultat pressupostari positiu de l’exercici de 2006, per un import de 43.547.596 euros, 
minorat per la variació negativa del resultat pressupostari d’exercicis anteriors, que puja 
a 124.662 euros. 

Hem analitzat si el romanent de tresoreria s’ha calculat segons el que estableixen les 
regles 83 a 86 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local, i en l’anàlisi 
dels saldos de cobrament dubtós s'ha posat de manifest la necessitat d’incrementar el 
seu import, almenys en 154.901, com a conseqüència de la falta d’inclusió dels drets de 
pressuposts tancats anteriors a l’exercici de 1999 per considerar-los afectats. Aquesta 
circumstància afecta significativament la seua quantificació com a recurs per a finançar 
despesa. 

Per les mateixes causes que hem indicat en l’apartat 7.3 de l’Informe, la informació que 
figura en la memòria del Compte General relatiu als excessos de finançament afectat 
presenta una significativa falta de concordança. En aquest sentit, hem observat les 
circumstàncies següents: 

- La memòria inclou un document que denomina “romanents de crèdit”, en el qual 
es detalla per a cada partida de despesa, l’import de les desviacions positives de 
finançament acumulades que figuren en el romanent de tresoreria. 

- D’altra banda, la memòria ofereix una altra relació distinta de desviacions 
positives de finançament acumulades, la quantia de les quals no es correspon 
amb el document referit en el punt anterior. 

Finalment, interessa destacar que, de l’import d’excessos de finançament afectat que 
figuren en el romanent de tresoreria, en correspon la quantitat de 45.256.172 euros als 
projectes de despesa als quals han sigut afectats els drets reconeguts pel cànon de 
l’aigua, dels quals corresponen: 24.577.773 euros a un únic projecte denominat 
genèricament “afecció cànon aigua inversions”; 7.727.773 euros al projecte d’obres 
inclòs en la licitació del contracte denominat “millora d’infraestructures en Pinar de 
Campoverde”; un total de 3.338.626 euros a les obres de la Casa de la Cultura, i 
2.258.576 euros a les obres de la nova casa consistorial. 

7.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de Pilar de la Foradada i d’acord amb 
el que recollim en els apartats del present Informe, hem formulat les recomanacions 
següents. 

Pel que fa a l’organització administrativa i comptable de l’Ajuntament i d’acord amb el 
que hem expressat en els apartats 7.3 i 7.4 de l’Informe: 

- Atesa la importància que tenen per a l’adequat funcionament de qualsevol 
ajuntament les funcions públiques de comptabilitat i control intern, establides en 
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els articles 204 i 214 de la LRHL, l’Ajuntament hauria de sol·licitar a les 
instàncies competents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, 
la classificació del lloc de treball de Secretaria, de classe primera. 

- En aplicació del que disposa la regla 11.2 de la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat Local, i a fi de garantir la concordança, l’exactitud i 
l’automatisme dels registres que afecten l’àrea comptable de projectes de 
despesa i de despeses amb finançament afectat, l’Entitat hauria de revisar la 
informació continguda en els mòduls de l’aplicació informàtica de comptabilitat, 
referits a aquestes àrees, perquè es corresponga amb la recollida en el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria. 

- A fi de reflectir la imatge fidel del seu patrimoni i de la seua situació financera, 
l’Entitat hauria de practicar els assentaments comptables necessaris i incloure les 
mencions oportunes en la memòria, de forma que es registren adequadament els 
fets econòmics que es deriven de l’adjudicació del contracte per a l’explotació 
dels serveis públics de subministrament d’aigua potable i clavegueram, alhora 
que els recursos ordinaris obtinguts amb l’avançament del cànon haurien de 
mantenir-se afectats a inversions. 
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8. FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE 
SALINES 

8.1 Informació general 

El municipi de Sant Miquel de Salines es troba situat a la província d’Alacant i la seua 
població és de 7.104 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006, s’ha 
incrementat un 52% des de l’any 2002. 

Sant Miquel de Salines és un municipi molt proper al litoral de la Costa Blanca, amb un 
elevat nombre d’urbanitzacions de tipus residencial, el sector principal del qual era 
l’agricultura, però amb el creixement ràpid de la població s’ha reduït a favor del 
turisme, el comerç i el sector de la construcció. 

El lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, que es trobava classificat 
en la classe tercera, va ser modificat en l’any 2006 com a conseqüència de l’increment 
de la població; es va aprovar la creació del lloc d’Intervenció i els llocs de treball de 
Secretaria i Intervenció, llocs reservats a funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter estatal, van ser classificats en classe segona. 

Des de la seua creació en l’any 2006 i fins al moment de la realització d’aquest treball 
de fiscalització, no s’ha produït la cobertura efectiva del lloc de treball d’Intervenció. 

L’abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l’apartat 1.1 de l’Informe. Pel 
que fa a aquesta entitat local hem revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l’exercici 2006. 

8.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.1 de l’Informe, 
s’han posat de manifest les circumstàncies següents que afecten de forma significativa 
l’adequació del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria als principis 
comptables aplicables: 

- El resultat pressupostari ajustat s’hauria de disminuir en 383.063 euros, com a 
conseqüència d’errors en el càlcul de les desviacions positives i negatives de 
finançament, segons el que expliquem en l’apartat 8.3 de l’Informe. 

- El romanent de tresoreria  per a despeses generals i el resultat pressupostari, 
serien inferiors als que figuren en el Compte General de l’Entitat si s’havien 
imputat al pressupost de l’exercici factures de despeses per un import de 
182.893 euros, 150.558 dels quals corresponen a factures que es registraren en el 
passiu del balanç de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2006, tal com indiquem 
en l’apartat 8.4 de l’Informe. 
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- Els saldos de cobrament dubtós del romanent de tresoreria s’haurien 
d’incrementar almenys en 206.157 euros, com a conseqüència de l’existència de 
circumstàncies que introdueixen dubtes sobre les possibilitat de cobrament de 
determinats rebuts d’aigua, segons expliquem en l’apartat 8.4 de l’Informe. Per 
tant, caldria disminuir el romanent de tresoreria per a despeses generals en la 
mateixa quantitat. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals s’ha d’incrementar en 582.902 
euros, ja que els excessos de finançament afectat que presenten són superiors als 
deguts, segons expliquem en l’apartat 8.4 de l’Informe. 

Cal indicar també que com a resultat de la revisió efectuada i amb l’abast descrit en 
l’apartat 1.1 de l’Informe, que s’ha posat de manifest que l’Ajuntament no ha complit 
amb el que disposa la normativa urbanística valenciana, ja que la substitució en 
metàl·lic  del 10% de l’aprofitament lucratiu de cessió pel desenvolupament d’un pla 
d’actuació integrada, per un import de 4.411.429 euros, no s’ha destinat a patrimoni 
públic de sòl, sinó a la construcció d’obres municipals, principalment al nou edifici 
consistorial, segons detallem en l’apartat 8.4 de l’Informe. 

En els diferents apartats del present Informe recollim, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa l’adequació dels 
comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d’aplicació, o sense tenir la 
qualificació d’incompliments rellevants de les normes jurídiques que regulen l’actuació 
de l’Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels 
òrgans responsables de l’entitat local. 

8.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de 
l’Ajuntament corresponents a l’exercici de 2006, en euros, són les següents: 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 
Capítol 

Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptac. Recap. 

Imposts directes 1.251.200 0 1.251.200 1.150.958 92% 1.010.251 88% 

Imposts indirectes 745.432 0 745.432 2.090.187 280% 2.090.091 100% 

Taxes i d’altres ingres. 2.044.885 0 2.044.885 2.572.466 126% 2.325.385 90% 

Transferències corrents 1.279.144 0 1.279.144 1.158.217 91% 1.128.787 97% 

Ingressos patrimonials 15.000 0 15.000 49.041 327% 49.041 100% 

Alien. inversions reals 6 52.682 52.688 1.765.479 3.351% 1.765.479 100% 

Transferències capital 25.100 252.128 277.228 13.635 5% 7.935 58% 

Actius financers 0 811.118 811.118 0 0% -- -- 

Passius financers 6 0 6 0 0% -- -- 

Total 5.360.773 1.115.928 6.476.701 8.799.983 136% 8.376.969 95% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 
Capítol 

Inicial Modific. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 2.492.982 0 2.492.982 2.147.791 86% 2.130.921 99% 

Compra béns i serveis 2.297.458 32.500 2.329.958 2.137.791 92% 1.674.650 78% 

Interessos 13.350 0 13.350 12.744 95% 12.744 100% 

Transfers. corrents 231.543 2.104 233.647 221.060 95% 157.901 71% 

Inversions reals 236.500 1.081.324 1.317.824 196.657 15% 140.583 71% 

Transferències capital 0 0 0 0 -- -- -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- -- -- 

Passius financers 88.940 0 88.940 88.814 100% 88.814 100% 

Total 5.360.773 1.115.928 6.476.701 4.804.857 74% 4.205.613 88% 

Quadre 31 
 

El quadre següent recull, en euros, el resultat pressupostari de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre els dos exercicis: 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 2.501.483 4.614.389 -45,8%

b. D’altres operacions no financeres 1.582.457 -79.392 2.093,2%

1. Total operacions no financeres 4.083.940 4.534.997 -9,9%

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers -88.814 -87.268 -1,8%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 3.995.126 4.447.729 -10,2%

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 11.604 0 --

(+)Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 --

(-) Desviacions de finançament positives de l’exercici -649.306 -1.906.986 66,0%

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 3.357.424 2.540.743 32,1%

Quadre 32 
 

El 22 d’octubre de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el seu Compte General i el 
va retre pel procediment telemàtic establit, el 17 de gener de 2008. 

El resultat pressupostari és un resum analític de la liquidació del pressupost d’ingressos 
i de la liquidació del pressupost de despeses. Aquests tres documents conformen l’estat 
de liquidació del pressupost que al seu torn constitueix un dels quatre documents que 
integren el Compte General de l’Entitat. 

Pel que fa al resultat per operacions corrents que constitueix l’estalvi ordinari de 
l’Ajuntament, l’anàlisi efectuada ha posat de manifest que el seu import positiu per 
2.501.483 euros, té el seu origen en l’elevat pes dels tributs liquidats com a 
conseqüència d’una major activitat urbanística, malgrat l’escàs pes que mostren els 
imposts directes. 

Els imposts indirectes liquidats representen el 24% del total mentre que el dit 
percentatge és inferior al 10% en el cas de la liquidació agregada del pressupost 
d’ingressos per als ajuntaments de similar dimensió de la Comunitat Valenciana. 

En aquest sentit hem comprovat que l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
així com la taxa per llicència d’obres, amb sengles xifres d’1.344.741 i 819.187 euros 
superiors a les seues previsions inicials, concentren el 49% dels drets reconeguts per 
operacions corrents, percentatge que va ser sensiblement inferior en els exercicis 
anteriors. 

El citat resultat per operacions corrents de l’exercici de 2005, d’altra banda, va ser un 
45,8% superior al de l’exercici de 2006, per raó d’haver registrat com a dret per cobrar 
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4.411.429 euros en concepte del 10% de l’aprofitament lucratiu, segons el que detallem 
en l’apartat 8.4 de l’Informe. 

En sentit contrari, interessa destacar que els imposts directes liquidats representen el 
13% del total, mentre que el dit percentatge ha sigut superior al 30% en el cas de la 
liquidació agregada del pressupost d’ingressos per als ajuntaments de menys de 20.000 
habitants i més de 5.000 habitants, i superior al 20% en el cas dels de menys de 5.000 
habitants. 

La circumstància anterior es deu a l’escassa recaptació de l’impost sobre béns 
immobles, derivada principalment de l’existència d’uns valors cadastrals  en els béns 
immobles de naturalesa urbana que no han sigut revisat en els últims anys. 

El resultat per altres operacions no financeres ha pujat a un import positiu d’1.582.457 
euros, un 2,09% superior al de l’exercici anterior, a causa de la venda de terrenys per 
una quantia d’1.765.579 euros i la falta d’execució d’inversions projectades. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, 4.083.940 euros positius, 
mostra la capacitat de finançament de l’Ajuntament, i s’ha calculat que en la liquidació 
de l’exercici de 2006, en termes de comptabilitat nacional, l’Ajuntament va complir 
amb el principi d’estabilitat pressupostària establit en l’article 19 de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària. 

El resultat pressupostari financer constitueix una variació neta de la liquiditat derivada 
dels moviments d’actius i passius financers, i el seu import negatiu, per 88.814 euros, 
correspon a les amortitzacions de capital de tres préstecs a llarg termini. 

El resultat pressupostari de l’exercici ha de ser corregir per a eliminar l’efecte que 
produeixen les despeses que es financien amb ingressos afectats quan alguns, ingressos i 
despeses, no es produeixen en el mateix exercici o en la mateixa proporció o si es 
produeixen les despeses finançades amb romanent de tresoreria. 

En aquest sentit en l’anàlisi efectuada, s’ha posat de manifest que les desviacions 
negatives i positives de finançament s’haurien d’incrementar en 799.514 euros i en 
1.182.577 euros, respectivament, per la qual cosa, caldria disminuir el resultat 
pressupostari ajustat en 383.063 euros segons indiquem a continuació. 

D’una part, les desviacions positives i negatives de finançament que figuren en la 
memòria del Compte General, difereixen de les que figuren en el resultat pressupostari, 
per raó de les dificultats que ha tingut l’entitat amb l’aplicació informàtica per a portar 
els projectes de despeses. Aquesta diferència implica un increment del resultat 
pressupostari ajustat d’1.382.416 euros. 

D’altra part, el resultat pressupostari ajustat s’ha de disminuir en 1.765.479 euros com a 
conseqüència de la desviació positiva de finançament derivada de la venda de parcel·les 
d’un polígon industrial afectades a la realització de determinades obres. 
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Finalment el resultat pressupostari d’exercicis anteriors s’ha vist alterat 
significativament en l’exercici de 2006 com a conseqüència de les rectificacions i 
anul·lacions de drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament segons 
el detall següent, en euros: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (45.690) (71.470) 25.780 

b. D’altres operacions no financeres (1.886.009) (286.352) (1.599.657) 

1. Total operacions no financeres (1.931.699) (357.822) (1.573.877) 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 0 0 0 

Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors (1.931.699) (357.822) (1.573.877) 

Quadre 33 
 

La principal variació correspon a la modificació del saldo inicial per a eliminar un dret 
reconegut en l’exercici de 2004, per un import d’1.782.179 euros, com a conseqüència 
de la venda de parcel·les en un polígon industrial esmentada adés. 

8.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tots referits a 31 de desembre de l’exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2006, i la 
seua comparança  amb l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 5.191.302 1.023.608 407,2% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 5.408.280 7.787.074 (30,5%) 

 + del pressupost corrent 423.014 5.173.005 (91,8%) 

 + de pressuposts tancats 4.999.259 2.702.246 85,0% 

 + d’operacions no pressupostàries 34.508 32.777 5,3% 

 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 48.501 120.954 (59,9%) 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 2.155.052 2.791.632 (22,8%) 

 + del pressupost corrent 599.245 624.760 (4,1%) 

 + de pressuposts tancats 1.119.629 1.661.434 (32,6%) 

 + de pressuposts d’ingressos 450.377 505.438 (10,9%) 

 + d’operacions no pressupostàries 14.199 0 -- 

 - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 8.444.530 6.019.050 40,3% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 109.705 14.423 660,6% 

II. - Saldos de cobrament dubtós 5.804.265 5.954.473 (2,5%) 

III. - Excessos de finançament afectat 2.530.560 50.154 4.945,6% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 5.191.302 1.023.608 407,2% 

Quadre 34 
 

L’increment experimentat en el romanent de tresoreria total es deu principalment al 
resultat pressupostari positiu de l’exercici de 2006, per un import de 3.995.126 euros, 
minorat per la variació negativa del resultat pressupostari d’exercicis anteriors, per la 
xifra d’1.573.877 euros. 

Hem analitzat si l’Ajuntament ha confeccionat el romanent de tresoreria segons el que 
estableixen les regles 83 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal, i 
hem observat les circumstàncies següents que afecten significativament la seua 
quantificació, tant com a recurs per a finançar despesa com en el compliment de la 
legalitat vigent: 

- L’import que figura com a excés de finançament afectat ha de disminuir en 
582.902 euros per a adequar la quantia als imports que figuren en la memòria del 
Compte General, per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses 
generals s’incrementaria en la dita quantia. 

- Amb efecte neutre sobre el romanent de tresoreria per a despeses generals, els 
drets pendents de cobrament de pressuposts tancats i els excessos de 
finançament afectat, inclouen sengles imports de 4.411.429 euros que, d’acord 
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amb els principis i normes de comptabilitat, s’han d’imputar al pressupost 
simultàniament al seu ingrés.  

 Cal destacar que en virtut d’un conveni urbanístic formalitzat en data 25 de 
juliol de 2005, el 10% de l’aprofitament lucratiu que hauria d’adjudicar-se a 
l’Ajuntament en terrenys -valorat en 4.411.429 euros-, es va acordar el seu 
pagament ajornat en metàl·lic, a mesura que foren necessitant els fons per 
atendre el pagament de les obres municipals, entre les que cal destacar el nou 
edifici consistorial, l’adjudicació del qual es va produir per 3.783.521 euros. 

 L’Ajuntament va imputar al pressupost de l’exercici de 2005 com un dret de 
cobrament de contret previ, aquesta quantia, tant abans de la fermesa en via 
administrativa de l’Acord aprovatori del Ple de l’Ajuntament del projecte de 
reparcel·lació, que es va produir en l’ant 2006, com abans de l’ingrés dels dits 
imports que començaren a produir-se en l’any 2007. 

 D’acord amb la normativa urbanística valenciana aquest aprofitament lucratiu 
constitueix patrimoni públic de sòl i s’ha de destinar a la construcció 
d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, tret que el conseller 
eximisca l’Ajuntament prèviament i expressament d’aquesta obligació, i en 
aquest cas es podrà destinar a altres actuacions d’interés social. 

 En aquest sentit, l’Ajuntament no ha facilitat cap document que acredite 
l’existència de la Resolució del conseller competent en matèria d’habitatge, en la 
qual eximisca l’Entitat de l’obligació de construir habitatges subjectes a un 
règim de protecció pública. 

- Hem comprovat que existeixen despeses realitzades o béns i serveis rebuts abans 
del 31 de desembre de 2006 que no es van aplicar al pressupost per un import de 
182.893 euros, 150.558 dels quals es van registrar en el compte 413, “Creditors 
per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, i 32.335 euros van quedar al 
marge de ser comptabilitzats a causa d’un error de gestió d’arxiu, segons 
l’informe de la Intervenció. En novembre de 2007 es va aprovar un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per 178.670 euros. 

- L’anàlisi dels saldos de cobrament dubtós ha posat de manifest la necessitat 
d’incrementar el seu import en 206.157 euros com a conseqüència de considerar 
com a cobrament dubtós almenys el 75% dels drets liquidats de pressuposts 
tancats per la taxa de servei d’aigua. Per tant, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals s’hauria de disminuir en la dita quantitat. 

A la data del tancament de l’exercici de 2006, l’import dels drets pendents de 
cobrament d’exercicis tancats corresponents a rebuts d’aigua, pujava a 321.163 
euros, equivalents al 25,6% del total de rebuts emesos en el dit any. Hem 
comprovat que d’aquest import, 138.862 euros corresponen a l’exercici de 2004 
i 167.319 euros al de 2005. 
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Les circumstàncies que introdueixen dubtes sobre el cobrament de determinats 
rebuts d’aigua, es deuen al fet que l’Ajuntament ha sol·licitat la devolució de 
determinats rebuts enviats per al seu cobrament a l’entitat que té delegada per a 
recaptar-los, a fi d’emetre unes noves liquidacions tributàries, malgrat que no ha 
rebut per escrit cap reclamació formal dels deutors sobre la seua improcedència. 
No tenim constatació que s’hi hagen formalitzat. 

8.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat  en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de Sant Miquel de Salines i d’acord 
amb el que recollim en els apartats del present Informe, hem formulat les 
recomanacions següents. 

Pel que fa a l’organització  administrativa i comptable de l’Ajuntament i d’acord amb el 
que hem expressat  en els apartats 8.3 i 8.4 de l’Informe: 

- Atesa la importància que tenen per a l’adequat funcionament de qualsevol 
ajuntament les funcions públiques de comptabilitat i control intern, establides en 
els articles 204 i 214 de la LRHL, l’Ajuntament ha d’adoptar els acords 
necessaris per a solucionar la dilatada falta de cobertura del lloc de treball 
d’interventor per un funcionari de l’Administració Local amb habilitació de 
caràcter estatal. 

- És imprescindible que al final de cada exercici pressupostari es realitze el 
control financer establit en l’article 220 de la LRHL, a fi de revisar  l’adequada 
presentació de la informació financera, especialment pel que fa a la confecció de 
les principals magnituds de caràcter pressupostari analitzades en aquest Informe, 
i a la revisió de la correcta comptabilitat de les operacions d’elevada quantia, a fi 
d’evitar que es tornen a produir els errors observats. 

- L’Ajuntament ha de posar fi a la pràctica de contraure obligacions que no 
compten amb la consignació pressupostària adequada, i haurà d’ajustar-se als 
procediments de tramitació de despesa prevists en les bases d’execució del 
pressupost i en la LRHL, per a permetre així la seua fiscalització prèvia. 

- L’Ajuntament ha de promoure davant les instàncies competents de la Direcció 
General del Cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda, la realització d’una 
adequada actualització dels valors cadastrals, en especial els referits als béns 
immobles urbans, a fi d’aconseguir nivells d’ingressos en els imposts directes 
d’acord amb la dimensió de l’Ajuntament i amb l’objecte de millorar  
significativament el seu finançament corrent. 

- L’Ajuntament ha de corregir les irregularitats posades de manifest en la gestió 
de les liquidacions de la taxa de subministrament d’aigua, i procurant que no es 
produïsca cap perjudici per a la Hisenda municipal. 
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9. FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SEDAVÍ 

9.1 Informació general 

El municipi de Sedaví es troba situat a la província de València i la seua població és de 
9.344 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006. 

El pressupost de l’exercici de 2006 és el primer en què les previsions inicials són 
superiors a 6.000.000 d’euros, d’acord amb les xifres que figuren en l’estat de 
liquidació d’ingressos de l’exercici. 

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va aprovar la classificació en 
classe primera dels llocs de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament, a l’hora que es va 
classificar el lloc de la Tresoreria com a reservat a funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal i va autoritzar que el pogués ocupar un funcionari de l’entitat 
degudament qualificat.  

En l’actualitat, tant el lloc de Secretaria com el de la Intervenció, es troben ocupats per 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal i el de Tresoreria per un funcionari de 
l’Ajuntament amb qualificació suficient. 

L’abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal com hem indicat en l’apartat 1.1 de l’Informe. Pel 
que fa a aquesta entitat local hem revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l’exercici de 2006. 

9.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.1 de l’Informe, 
no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

Així mateix, com a resultat de la revisió efectuada i amb l’abast descrit en l’apartat 1.1 
de l’Informe, interessa destacar que no s’han posat de manifest durant el període objecte 
de fiscalització incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual se sotmet 
l’Ajuntament. 

No obstant això, en els diferents apartats del present informe recollim, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que sense afectar de forma significativa 
l’adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d’aplicació, o 
sense tenir la qualificació d’incompliments rellevants de les normes jurídiques que 
regulen l’actuació de l’Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica 
per part dels òrgans responsables de l’entitat local. 

Amb independència de les conclusions anteriors referides a l’abast de la fiscalització 
realitzada en el Compte General de l’exercici de 2006 que, tal com hem indicat, s’ha 
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limitat a l’anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria, hem tingut 
coneixement d’unes circumstàncies singulars que l’entitat ha de valorar, en la mesura en 
què poden tenir efectes en els comptes generals d’exercicis futurs. 

L’Ajuntament va promoure els tràmits legals oportuns per a efectuar les expropiacions 
de dues parcel·les del terme municipal. Hem comprovat que no va haver acord entre les 
parts en la fixació del preu que havia de satisfer l’entitat i els expedients van ser elevats 
al Jurat Provincial d’Expropiació perquè determinés el preu just corresponent. 

Amb posterioritat, la societat mercantil titular de les parcel·les  expropiades va 
sol·licitar la retaxació del preu just per entendre que havia transcorregut el termini de 
dos anys que la normativa vigent estableix per a pagar sense que l’Ajuntament l’hagués 
fet efectiu. 

En la documentació revisada comprovem que l’Entitat no està d’acord amb la 
interpretació que realitza la societat mercantil expropiada i la qüestió està pendent d’una 
sentència definitiva del Tribunal Suprem, ja que l’Ajuntament compta amb una 
sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que 
en prima instància ha confirmat la regularitat de les actuacions municipals. 

Segons el que es desprén de la documentació revisada per aquesta Sindicatura de 
Comptes, en la mesura que la retaxació de les dues parcel·les expropiades per 
l’Ajuntament podria determinar un desemborsament extraordinari de quantia encara 
indeterminada, però molt significativa, considerem imprescindible que l’Entitat adopte 
totes les mesures que estiguen al seu abast per tal de garantir un impacte limitat en els 
comptes generals d’exercicis futurs. 

9.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de 
l’Ajuntament corresponents a l’exercici de 2006, en euros, són les següents: 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 
Capítol 

Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptac. Recap. 

Imposts directes 2.258.895 0 2.258.895 2.360.496 104,5% 2.153.790 91,2% 

Imposts indirectes 300.000 0 300.000 221.995 74,0% 221.955 100,0% 

Taxes i d’altres ingressos 1.683.742 1.080 1.684.822 1.595.792 94,7% 1.356.106 85,0% 

Transferències corrents 1.431.863 89.971 1.521.834 1.825.998 120,0% 1.659.953 90,9% 

Ingressos patrimonials 38.570 0 38.570 65.377 169,5% 59.702 91,3% 

Alien. inversions reals 30 0 30 0 0,0% 0 - 

Transferències de capital 198.940 44.000 242.940 214.117 88,1% 0 0,0% 

Actius financers 12.600 551.361 563.961 4.800 0,9% 2.400 50,0% 

Passius financers 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 100,0% 

Total 6.924.640 686.412 7.611052 7.288.535 95,8% 6.453.906 88,5% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 
Capítol 

Inicial Modific. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 2.616.844 78.803 2.695.647 2.582.949 95,8% 2.580.136 99,9% 

Compra béns i serveis 2.011.740 119.883 2.131.623 1.881.213 88,3% 1.440.921 76,6% 

Interessos 104.345 13.050 117.395 91.730 78,1% 91.730 100,0% 

Transferències corrents 238.430 11.461 249.891 209.816 84,0% 162.228 77,3% 

Inversions reals 1.622.811 463.215 2.086.026 913.564 43,8% 693.188 75,9% 

Transferències de capital 30.750 0 30.750 15.510 50,4% 9.510 61,3% 

Actius financers 12.600 0 12.600 4.800 38,1% 4.800 100,0% 

Passius financers 287.120 0 287.120 270.443 94,2% 270.443 100,0% 

Total 6.924.640 686.412 7.611052 5.970.025 78,4% 5.252.956 88,0% 

Quadre 35 
 

El quadre següent recull, en euros, el resultat pressupostari de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre els dos exercicis: 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 1.303.911 924.585 41,0%

b. D’altres operacions no financeres (714.957) (200.579) 256,4%

1. Total operacions no financeres 588.954 724.006 (18,7%)

2. Actius financers 0 0 ---

3. Passius financers 729.557 (235.118) (410,3%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.318.511 488.888 169,7%

(+)Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 124.807 0 ---

(+)Desviacions de finançament negatives de l’exercici 198.478 211.175 (6,0%)

(-) Desviacions de finançament positives de l’exercici (882.184) 138.558 (736,7%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 759.612 561.505 35,3%

Quadre 36 
 

L’anàlisi efectuada ha posat de manifest, com podem comprovar en el quadre anterior, 
que el resultat pressupostari de l’exercici de 2006 ha sigut d’1.318.511 euros, en el qual, 
una vegada realitzats els preceptius ajusts conseqüència dels càlculs realitzats per les 
desviacions de finançament, s’ha posat de manifest un resultat pressupostari ajustat de 
759.612 euros. Aquest import representa un 35,5% de l’increment respecte al que es va 
generar en l’exercici anterior. 

El resultat pressupostari total per operacions no financeres, per la xifra de 274.435 euros 
positius, mostra la capacitat de finançament de l’Ajuntament, i hem calculat que en la 
liquidació de l’exercici de 2006, en termes de comptabilitat nacional, l’Ajuntament va 
complir amb el principi d’estabilitat pressupostària. 

Entre els ajusts realitzats al resultat pressupostari, destaca el que es realitza com a 
conseqüència de les desviacions positives de finançament, que pugen a 882.184 euros i 
que en l’exercici anterior van pujar a 138.558 euros. En l’apartat 9.4 de l’Informe, en el 
qual analitzem el romanent de tresoreria, informarem sobre els tres projectes d’inversió 
on s’han produït les desviacions positives de finançament més significatives. 

Hem revisat els procediments i els criteris pels quals l’Entitat ha realitzat els càlculs de 
les desviacions de finançament i no presenten circumstàncies que calga destacar. En 
aquest sentit hem analitzat de forma detallada l’ajust que l’Entitat ha realitzat per 
“crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals” i hem 
comprovat que són correctes i s’ha aplicat de forma adequada. 

D’altra banda cal tenir en compte que formant part del resultat positiu de l’exercici, 
figuren drets reconeguts per un import d’1.000.000 d’euros, conseqüència d’una 

- 83 - 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

operació de crèdit a llarg termini que tenia per finalitat finançar projectes d’inversions 
de l’Ajuntament. 

Cal observar que, per a formalitzar la citada operació financera, l’Entitat no va 
necessitar l’autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que 
disposa l’article 53.2 de la LRHL, ja que tenia un estalvi net positiu i el volum del 
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, tot incloent-hi 
l’operació projectada, no excedia del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats 
en l’exercici immediatament anterior. 

En l’últim lloc, interessa indicar que l’Entitat no realitza el seguiment dels compromisos 
de despeses i ingressos adquirits a càrrec d’exercicis futurs o posteriors ja que tal com 
s’indica en la memòria que s’integra en el Compte General, no ho permet el sistema 
informàtic. 

Cal tenir en compte que la citada informació hauria de ser detallada en el punt 20.3 de la 
memòria del Compte General, circumstància que no s’ha produït. En aquest sentit, i 
atesa la importància del principi d’equilibri pressupostari, aquesta informació resulta 
rellevant, ja que qualsevol previsió de despeses ha de comptar amb la consegüent 
contrapartida d’ingressos. 

En el passiu del balanç, l’Entitat, en el compte 413, “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost”, hauria d’haver imputat les obligacions derivades de les 
despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat al pressupost de 
l’exercici quan era procedent aplicar-les. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat no s’ha imputat cap import al dit 
compte, tot i que l’Ajuntament ha aprovat en els exercicis 2006 i 2007, dos expedients 
de reconeixement extrajudicial de crèdits per sengles imports de 30.972 euros i 9.158 
euros. 

En aquest sentit, el saldo del compte 413 de la comptabilitat financera, hauria de recollir 
almenys l’import de 9.158 euros, corresponent a l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats durant l’exercici de 2007, la comptabilitat dels quals en 
l’exercici de 2006 hauria determinat un ajust per aquest import en el resultat 
pressupostari. 

L’Entitat no ha informat de res en la memòria del Compte General sobre el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, que s’ha formulat d’acord amb la base 23ª de les 
bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2006, que estableix els procediments 
administratius i comptables per a la formació de l’expedient i la seua aprovació.  

Finalment, pel que fa a l’execució pressupostària de l’estat d’exercicis tancats, interessa 
ressaltar que s’ha vist alterada en l’exercici de 2006 com a conseqüència de les 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i obligacions pendents de 
pagament, segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros: 
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Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (116.669) (203) (116.466)

b. D’altres operacions no financeres (6.737) 0 (6.737)

1. Total operacions no financeres (123.406) (203) (123.203)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors (123.406) (203) (123.203)

Quadre 37 
 

9.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tots referits a 31 de desembre de l’exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l’exercici anterior, el mostrem en el quadre següent, en euros: 

 

 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 2.096.215 1.197.828 75,0% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.774161 1.525.155 16,3% 

 + del pressupost corrent 834.629 462.240 80,6% 

 + de pressuposts tancats 985.173 1.063.778 (7,4%) 

 + d’operacions no pressupostàries 23.934 9.969 140,1% 

 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 69.576 10.832 542,3% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.448.468 1.492.453 (2,9%) 

 + del pressupost corrent 717.069 483.291 48,4% 

 + de pressuposts tancats 37.750 1.909 1877,5% 

 + de pressuposts d’ingressos -- 1.781 (100,0%) 

 + d’operacions no pressupostàries 698.650 1.017.868 (31,4%) 

 - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 5.001 12.396 (59,7%) 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 2.421.908 1.230.530 96,8% 

II. - Saldos de cobrament dubtós 731.813 673.269 8,7% 

III. - Excessos de finançament afectat 1.022.337 338.936 201,6% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 667.759 218.325 205,9% 

Quadre 38 
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D’acord amb el treball realitzat podem concloure que els imports imputats per al càlcul 
del romanent de tresoreria són coherents amb els imports que figuren en restants estats 
financers de l’Entitat, en especial amb la liquidació del pressupost, balanç, estats dels 
fons líquids i estat de fons extrapressupostaris. 

El romanent de tresoreria de l’exercici de 2006 és positiu en un import de 2.421.908 
euros i s’ha incrementat respecte a l’exercici anterior en un 97%. Aquest increment en 
l’exercici de 2006 respecte a l’exercici anterior, es deu fonamentalment a l’augment 
dels fons líquids de tresoreria que s’han incrementat en un 75%, en passar d’1.197.828 
euros en l’exercici de 2005 a 2.096.215 euros en l’exercici de 2006. 

El que els fons líquids de tresoreria s’hagen incrementat així, és conseqüència, entre 
altres circumstàncies, de l’operació de préstec a llarg termini d’1.000.000 d’euros          
-comentada en els apartats anteriors-, que l’Ajuntament va formalitzar en el primer 
semestre de 2006 per a finançar inversions i que, en no arribar en la seua totalitat a 
registrar-se en obligacions reconegudes, romania com a fons líquids a la data de 
tancament de l’exercici. 

Una part important del romanent de tresoreria de l’exercici de 2006 és conseqüència del 
superàvit generat per les operacions, per la diferència entre els drets reconeguts 
pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament de l’estat 
d’exercicis tancats, que puja a la xifra de 947.423 euros. 

El grau de realització dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, que puja a 
un import de 985.173 euros, representa un percentatge del 27,4%, fonamentalment per 
raó que l’Entitat manté com a pendent de cobrament imports dels exercicis 1989 a 1998, 
dels quals ha recaptat quantitats poc significatives i que l’Ajuntament hauria de 
regularitzar. 

Els drets pendents de cobrament dels exercicis 1999 a 2005, tampoc no presenten un 
grau de realització satisfactori, i cap arriba a un percentatge del 80%. En aquest sentit, 
l’Entitat hauria d’adoptar totes les mesures que estiguen al seu abast per a millorar el 
grau de realització d’aquests drets pendents de cobrament per operacions d’exercicis 
tancats. 

Pel que fa a l’import imputat com a saldos de cobrament dubtós, hem comprovat que es 
adequat i que s'ha calculat segons el que estableixen les bases d’execució del pressupost 
de l’exercici de 2006, a l’hora que guarden uniformitat amb les aprovades per a 
l’exercici anterior. 

La part del romanent de tresoreria que a la data de tancament de l’exercici de 2006 
estava afectada a projectes de despeses, ha passat de 338.936 euros en l’exercici de 
2005, a 1.022.337 euros en l’exercici de 2006, cosa que ha comportat un increment 
significatiu de 683.491 euros. 
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Hem revisat la documentació en què es fonamenten els càlculs del finançament afectat i 
hem comprovat que aquesta diferència se centra, fonamentalment, en els projectes 
d’inversió següents: 

 
Projecte Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

Desviació 
finançament 

Patrimoni municipal del sòl 58.387 -- 58.387 

Cementeri construcció nínxols 300.000 86.434 213.566 

Millora d’instal·lacions esportives 636.000 365.425 270.575 

Total 994.387 451.859 542.528 

Quadre 39 
 

Els dos projectes d’inversió “Cementeri construcció nínxols” i “Millora d’instal·lacions 
esportives”, en principi es financen amb l’operació de préstec a llarg termini per un 
import d’1.000.000 d’euros que l’Entitat va formalitzar en el primer semestre de 
‘exercici de 2006 i que ja hem comentat en apartats anteriors. 

9.5 Recomanacions generals de la fiscalització 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de Sedaví, i d’acord amb el que hem 
indicat en els apartats del present Informe, formulem les recomanacions següents. 

Pel que fa a l’organització administrativa i comptable de l’Ajuntament i segons el que 
hem expressat en els apartats 9.3 i 9.4 de l’Informe: 

- L’Ajuntament ha de complir amb els terminis prevists en l’article 212 de la 
LRHL per a retre i aprovar el Compte General com a tràmit previ a presentar-lo 
en la Sindicatura de Comptes. 

- En el passiu del balanç, l’Entitat, en el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”, l’Entitat ha d’imputar les obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat al 
pressupost de l’exercici, quan calia aplicar-les. 

- L’Entitat ha d’oferir informació en la memòria del Compte General sobre els 
reconeixements extrajudicials de crèdits que s’hi hagen formalitzat durant 
l’exercici, d’acord amb el que disposen les bases d’execució del pressupost. 

Pel que fa al resultat pressupostari, i d’acord amb el que hem expressat en l’apartat 9.3 
de l’Informe: 
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- L’Entitat ha de fer un seguiment dels compromisos de despeses i ingressos 
adquirits a càrrec d’exercicis futurs o posteriors i amb aquesta finalitat realitzarà 
els ajusts necessaris, i informar en la memòria del Compte General. 

- La gestió economicofinancera de l’Entitat ha d’ajustar-se a les previsions 
pressupostàries aprovades per a cada exercici, imputant amb rigor les despeses a 
l’exercici en què s’han meritat, d’acord amb els principis comptables públics 
recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local. 

- L’Ajuntament ha de procurar una gestió més eficient en l’execució de les 
obligacions reconegudes, especialment pel que fa al capítol corresponent a 
inversions reals, dins del pressupost de despeses. 

Pel que fa al romanent de tresoreria i segons el que hem dit en l’apartat 9.4 de 
l’Informe, considerem que l’Ajuntament ha de millorar el grau de realització dels drets 
pendents de cobrament d’exercicis tancats, així com regularitzar aquells drets que per la 
seua antiguitat són difícils, quan no impossible, de recaptar. 
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10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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 per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització que es va trametre als comptedants afectats perquè en el termini concedit 
formulessen al·legacions. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat —si era el cas— al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

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

3) Les al·legacions admeses s'han incorporat al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés —el 
qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades—, 
s'adjunten en els annexos I i II d'aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb l'article 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, i de l'article 60.2.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació per a 2008 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la seua reunió del dia 28 d'abril de 2009, ha aprovat aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 28 d'abril de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX I 

AL·LEGACIONS DELS COMPTEDANTS 

 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 

 



 

 

 

 



 

 
AJUNTAMENT DE CÀLIG 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat dia 25 de febrer, per mitjà de sengles escrits del síndic de comptes adreçats a 
l'actual alcalde-president de l'Ajuntament de Càlig i a qui en fou l'alcalde-president 
durant el període objecte de la fiscalització, s'hi va trametre l'apartat de l'esborrany de 
l'"Informe de fiscalització parcial dels ajuntaments de Càlig, Canet d'En Berenguer, 
Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Foradada, Sant Miquel de Salines i 
Sedaví corresponent a l'exercici de 2006" referit a aquesta Entitat. En els dits escrits es 
concedia un termini per a formular al·legacions que finalitzà el dia 13 de març de 2009. 

Amb data 12 de març de 2009, tingué entrada un escrit del senyor Manuel Anglés 
Anglés, alcalde-president de l'Ajuntament de Càlig en el període objecte de 
fiscalització, en el qual formulava al·legacions a l'informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

En dates 13 i 27 de març de 2009 es registraren d'entrada dos escrits de l'actual alcalde-
president de l'Ajuntament de Càlig, en els quals ampliava diversa documentació dels 
exercicis de 2006 i 2007, alhora que sol·licitava a la Sindicatura de Comptes una revisió 
comptable dels exercicis de 2007 i 2008. Cal manifestar que la documentació ampliada 
en els escrits esmentats no aporta informació nova sobre els aspectes assenyalats en 
l'esborrany de l'informe de fiscalització parcial de l'Ajuntament de Càlig de l'exercici de 
2006, ni s'hi fan al·legacions; raó per la qual no escau efectuar cap consideració sobre 
aqueixos escrits. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
s'ha elaborat el present informe perquè el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar els escrits d'al·legacions presentats i —si escau— modificar l'actual redacció de 
l'esborrany de l'Informe. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 2.3. Paràgraf cinqué de la pàgina 10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En el punt 2.3 s'informa, en relació amb el mecanisme comptable 
dels projectes de despeses amb finançament afectat, que es deixa com a pendent de 
cobrament tant el reconeixement de drets en concepte de transferències de capital, com 
els passius financers; cosa que no és adequada, perquè es contrau inicialment la totalitat 
dels imports plurianuals prevists. 

Tot i que això és cert, cal fer constar que s'ha deixat com a pendent de pagament en 
l'exercici de 2006 la quantitat de 534.936 euros, corresponents a quatre inversions de 
despeses amb finançament afectat que a 31 de desembre de 2006 no havien sigut 
executades (de manera que es troben en la fase de disposició de la despesa), i que calia 

 



 

haver incorporat com a romanents de crèdit en l'exercici següent. Igual ocorre amb el 
pendent de pagament d'exercicis anteriors a 2006, per un import de 34.180 euros. 

En l'escrit d'al·legacions es conclou que el romanent de tresoreria seguiria sent positiu i 
d'una quantia pareguda a l'establida. 

Comentaris: Interessa assenyalar que en l'al·legació es reconeix com a certa la falta 
d'adequació del criteri comptable seguit per l'Ajuntament, alhora que s'hi assenyala que 
—tal i com recull l'Informe– hom no ha portat un control de les despeses amb 
finançament afectat; cosa que incompleix la regla 48 de la Instrucció de Comptabilitat 
Local (model normal). 

En conseqüència, es desconeix la quantia a què ascendirien les desviacions positives i 
negatives de finançament de l'exercici i les acumulades d'exercicis anteriors i, per això 
mateix, els excessos de finançament afectat; raó per la qual no és possible afirmar —tal 
com fan en les al·legacions— que el romanent de tresoreria seguiria sent positiu. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

2.- Apartat 2.4. Paràgraf tercer de la pàgina 12 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Pel que fa al càlcul dels saldos de dubtós cobrament, difícilment 
se'n poden fer estimacions en cap sentit, atés que el dit càlcul no està reflectit en les 
bases d'execució del pressupost —que hauria d'haver aprovat el Ple de l'Ajuntament—; 
per aquesta raó l'estimació que es fa en l'esborrany de l'Informe no és més que això, una 
estimació. 

En el supòsit que s'utilitze alguna estimació per a calcular els saldos de dubtós 
cobrament, caldria tenir en compte les quantitats d'escassa quantia que a 31 de desembre 
de 2006 queden com a pendents de cobrament dels exercicis de 2002, 2003 i 2004; 
aquestes circumstàncies fan que l'Entitat no estiga conforme amb la suposada estimació 
que s'efectua en el punt 2.4 de l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: Efectivament, es tracta d'una estimació de drets pendents de cobrament 
considerats de dubtós cobrament, basada en l'antiguitat dels imports pendents de 
cobrament procedents de l'exercici corrent i d'exercicis tancats. 

D'altra banda, cal assenyalar que les bases d'execució del pressupost no recullen cap 
mètode d'estimació, encara que durant l'exercici s'han cancel·lat drets reconeguts 
d'exercicis tancats per import de 38.430 euros. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

 



 

3.- Apartat 2.3. Paràgrafs quart i cinqué de la pàgina 9 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es considera que l'estimació que es fa en l'Informe sobre els 
crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria, no és correcta: efectivament, el 
total de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals és de 
100.988 euros; tanmateix, l'ajust en el resultat pressupostari s'ha de realitzar solament 
amb les obligacions reconegudes així finançades, i no amb el total de crèdits així 
finançats, segons el que es determina en la regla 78 de la Instrucció de Comptabilitat per 
a l'Administració Local (model normal) i en l'article 97 del Reial Decret 500/1990, que 
desenvolupa la LRHL en matèria de pressuposts. 

Comentaris: L'Ajuntament de Càlig, en l'exercici de 2006, aprovà i executà dos 
expedients de modificació de crèdit per sengles imports de 32.031 euros i 92.079 euros, 
finançats a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals; per tant, el total de 
crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals va ser de 124.110 
euros, i no —com es diu en les al·legacions— de 100.988 euros. 

Quant a les partides finançades inicialment amb el romanent de tresoreria per a despeses 
generals, n'hem fet un seguiment individualitzat de l'execució pressupostària i dels 
romanents de crèdit generats i s'ha determinat el romanent de tresoreria per a despeses 
generals que hom ha utilitzat realment per a les dites partides, i el seu import ha sigut de 
100.988 euros. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir la redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

 

 



 

AJUNTAMENT DE CASTELL DE GUADALEST 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat dia 25 de febrer, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes adreçat a 
l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Castell de Guadalest, s'hi va trametre l'apartat 
de l'esborrany de l'"Informe de fiscalització parcial dels ajuntaments de Càlig, Canet 
d'En Berenguer, Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Foradada, Sant 
Miquel de Salines i Sedaví corresponent a l'exercici de 2006" referit a aquesta Entitat. 
En aqueix escrit es concedia un termini per a formular al·legacions que finalitzà el dia 
13 de març de 2009. 

Amb data 13 de març de 2009, tingué entrada un escrit de la tinent d'alcaldessa, 
alcaldessa-presidenta en funcions de l'Ajuntament de Castell de Guadalest, en el qual 
formulava al·legacions a l'informe de la Sindicatura de Comptes. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
s'ha elaborat el present informe perquè el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar els escrits d'al·legacions presentats i —si escau— modificar l'actual redacció de 
l'esborrany de l'Informe. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 4.6. Paràgraf tercer de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quant al punt 4.6, "Recomanacions", la Sindicatura estableix 
que, "En relació amb el sistema de comptabilitat local, l'Ajuntament de Castell de 
Guadalest ha d'adaptar-lo a la nova Instrucció de Comptabilitat, segons els seus 
models bàsics, simplificat o normal, aprovats per les ordres del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 23 de novembre de 2004 i els seus corresponents plans de comptabilitat 
adaptats a l'Administració local". 

Una vegada fetes les indagacions i comprovacions oportunes, es constata que el sistema 
de comptabilitat que l'Ajuntament té implantat s'ajusta de forma escrupolosa a l'Ordre 
de 23 de novembre de 2004. I encara, el dit sistema és el que la Diputació Provincial 
d'Alacant implantà amb motiu de l'entrada en vigor de les noves normes comptables i és 
el que ve utilitzant-se fins a la data. Posats en contacte amb els responsables del Servei 
Provincial, ens informen que, aparentment, hi ha hagut una fallada en el sistema de 
subministrament de dades; concretament, en la informació sobre la memòria del 
Compte General de 2006, que, per un error informàtic, ha generat un arxiu PDF sense 
dades. 

No obstant això, en l'arxiu informàtic XML enviat a la Sindicatura per mitjà de la 
plataforma telemàtica de rendició de comptes, es reflecteixen les dades relatives a la 
memòria. En conseqüència, el Compte General i l'estructura comptable s'ajusten a la 
normativa vigent en la matèria. 

 



 

Deduïm que es tracta d'aqueix error, ja que en l'informe de la Sindicatura no 
s'especifiquen els documents o la part de l'estructura comptable que no s'ajusten a 
l'Ordre de 23 de novembre de 2004; per aquesta raó, interessaria que la Sindicatura de 
Comptes ampliés la informació. 

Comentaris: En les al·legacions s'assenyala que el sistema comptable s'ajusta a l'Ordre 
de 23 de novembre de 2004 i que, el que ha succeït, és que s'ha produït una fallada en el 
subministrament de la informació comptable. 

Efectivament, tal i com es recull en l'Informe, la memòria del Compte General de 2006 
no mostra la informació corresponent als apartats següents: organització, gestió 
indirecta de serveis públics, bases de presentació dels comptes i normes de valoració, 
tant en format PDF, com en format XML. 

Hem comprovat, d'altra banda, que els formats del resultat pressupostari i del romanent 
de tresoreria recollits en els informes de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost 
de 2006, es corresponen amb els que es regulen en la derogada Instrucció de 
Comptabilitat Local de l'any 1992. 

Les circumstàncies anteriors, unides a la no aprovació del Compte General de l'exercici 
de 2006, han determinat que es fes una recomanació genèrica d'adaptació a la nova 
Instrucció de Comptabilitat Local en aquest primer exercici d'aplicació. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

2.- Apartat 4.6. Paràgraf quart de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quant a la recomanació que l'Ajuntament ha de proveir de forma 
efectiva el lloc de secretari-interventor amb un funcionari pertanyent a l'habilitació 
estatal, aquest extrem ja ha sigut esmenat: s'hi va sol·licitar assistència a la Diputació 
Provincial d'Alacant, i actualment, les funcions del dit lloc, està exercint-les un 
funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal del Servei 
d'Assistència Tècnica de la Diputació Provincial d'Alacant, des de juny de 2008. 

La designació d'un habilitat estatal per part de l'entitat provincial, respon al fet que 
l'Ajuntament està exempt de l'obligació de mantenir el lloc de treball de secretari-
interventor, exempció aprovada per l'Ordre de la Conselleria de Presidència de 31 de 
juliol de 2007, publicada en el DOCV número 5.575, de 10 d'agost de 2007. 

Comentaris: En l'escrit d'al·legacions s'informa sobre la posterior solució —en l'exercici 
de 2008— de la recomanació efectuada. En qualsevol cas, i amb independència que el 
sistema ordinari per a exercir les funcions de Secretaria-Intervenció siga el d'ocupar un 
funcionari amb habilitació estatal el lloc corresponent, en atenció a les circumstàncies 
que concorren en l'Entitat sembla raonable que, el servei, el preste la Diputació 
Provincial; raó per la qual escau retirar la recomanació efectuada. 

 



 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de suprimir el paràgraf quart de la pàgina 35 de 
l'esborrany de l'Informe. 

 

 



 

AJUNTAMENT D'OLOCAU 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat dia 25 de febrer, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes adreçat a 
l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament d'Olocau, s'hi va trametre l'esborrany de 
l'"Informe de fiscalització dels ajuntaments de Càlig, Canet d'En Berenguer, Castell de 
Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Foradada, Sant Miquel de Salines i Sedaví 
corresponent a l'exercici de 2006". En aqueix escrit es concedia un termini per a 
formular al·legacions que finalitzà el dia 13 de març de 2009. 

El passat dia 16 de març tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit de l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament citat, acompanyat d'un informe del 
secretari-interventor en el qual s'intenta aclarir determinades circumstàncies posades de 
manifest en l'informe realitzat per la Sindicatura de Comptes, referides al romanent de 
tresoreria i al resultat pressupostari de l'exercici de 2006. 

Amb independència que no es tracta pròpiament d'un escrit d'al·legacions, de tota 
manera —i tal com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de 
Comptes— hem elaborat el present informe amb la finalitat que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes puga valorar l'informe del secretari-interventor de l'Ajuntament 
presentat i —si escau— modificar l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 6.3. Paràgraf cinqué de la pàgina 47 i paràgraf quart de la pàgina 50 de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La liquidació del pressupost, formada pel seu expedient i pel 
preceptiu informe del secretari-interventor degudament signat i formalitzat, va ser 
aprovada per l'Alcaldia en data 12 de març de 2008, fora del termini establit; tot això 
conformement a l'article 191.3 de la LRHL. 

Comentaris: En primer lloc, interessa posar de manifest que en l'informe presentat pel 
secretari-interventor de l'Ajuntament es fa referència —a més de la liquidació del 
pressupost— al fet que el pressupost municipal de l'exercici de 2006 ha sigut 
degudament aprovat pel Ple de l'Ajuntament; quan en l'Informe de la Sindicatura no es 
diu res sobre aquesta circumstància. 

D'altra banda, l'informe presentat pel secretari-interventor de l'Ajuntament continua 
insistint que la Resolució de l'Alcaldia de 12 de març de 2008 és la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2006 formada d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat de 
l'Administració Local; quan, de la revisió formal del document, es desprén tot el 
contrari. No s'entenen les raons per a afirmar realitats que no ho són. A més a més, ara 
es fa referència a l'aprovació d'un expedient de liquidació del pressupost de l'exercici de 
2006 que, en el supòsit que existisca, mai no ha sigut facilitat a la Sindicatura. 

 



 

Finalment, com a suport d'algunes de les afirmacions que es realitzen, es torna a 
adjuntar l'informe que el secretari de l'Ajuntament efectuà —diu que— per a aprovar la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2006, el qual conté més d'una divergència 
important respecte d'aqueixa "teòrica" liquidació del pressupost de l'exercici de 2006. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe en aquest apartat, així com en els restants apartats en què es faça referència a 
la liquidació del pressupost de l'exercici de 2006. 

No obstant això, pel que fa a l'esmentat informe del secretari-interventor de 
l'Ajuntament sobre la liquidació del pressupost de l'exercici de 2006, que ara ens 
aporten adequadament formalitzat amb la signatura del secretari-interventor, es 
considera convenient proposar les modificacions que indiquem a continuació. 

El paràgraf cinqué de la pàgina 47 de l'esborrany de l'Informe quedaria amb la redacció 
següent: "- En la citada Resolució s'indica que la dita liquidació s'ha realitzat a la vista 
de l'expedient de liquidació corresponent a l'exercici de 2006 i de l'informe de la 
Secretaria-Intervenció". 

El paràgraf quart de la pàgina 50 de l'esborrany de l'Informe tindria la redacció següent: 
"- En la citada Resolució s'indica que la dita liquidació s'ha realitzat a la vista de 
l'expedient de liquidació corresponent a l'exercici de 2006 i de l'informe de la 
Secretaria-Intervenció; tal i com s'indica en l'apartat 6.3 de l'Informe". 

2.- Apartat 6.4. Paràgraf vuité de la pàgina 50 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En aquest apartat de l'informe de la Sindicatura i en uns altres, es 
fa referència de forma reiterada a la incoherència entre les xifres que figuren en la 
liquidació del pressupost i les que apareixen en la resta de la documentació presentada. 

Tal incoherència solament es concreta en les xifres referides a les desviacions positives 
de finançament, atés que en el resultat pressupostari figuren 185.508 euros i en el 
romanent de tresoreria, 343.359 euros. 

En la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local es diferencia clarament, en la 
regla 50, entre les desviacions de l'exercici (les generades en l'any), i les acumulades 
(les generades al llarg de l'execució de la despesa amb finançament afectat). En la regla 
80, sobre la utilització de l'exercici en el càlcul del resultat, i en la regla 83, la utilització 
de les acumulades en el càlcul del romanent. 

Comentaris: Les desviacions positives de finançament de l'exercici de 2006 són de 
185.508 euros, que són les que s'imputen al càlcul del resultat de l'exercici; i les 
desviacions acumulades de finançament positives, que s'imputen al càlcul del romanent 
de tresoreria, són de 343.359 euros, xifra que coincideix amb la modificació 
pressupostària realitzada en l'exercici de 2006 amb motiu de la incorporació del 
romanent de tresoreria de l'exercici anterior. 

 



 

Interessa ressaltar que la documentació facilitada per l'Ajuntament no ofereix suficient 
fiabilitat per a concloure si les xifres anteriors són correctes o coherents; a més a més, 
hem de manifestar que va ser impossible desxifrar els documents en els quals es 
fonamenten les desviacions de finançament. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe en tots aquells aspectes que fan referència a la incoherència dels estats 
comptables aportats per l'Ajuntament. 

3.- Apartats 6.2 i 6.3. Paràgraf segon de la pàgina 45 i paràgraf tercer de la pàgina 
48 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En aquest guió de l'Informe de la Sindicatura s'informa que 
l'Ajuntament no ha imputat al pressupost de despeses de l'exercici de 2006 despeses per 
import de 563.393 euros; però en el mateix Informe es manifesta que en la dita quantitat 
es recullen despeses sense crèdit dels exercicis de 2002 a 2005 ja imputades a les 
liquidacions dels exercicis citats, segons el que s'indica en la documentació tramesa a la 
Sindicatura. Per aqueixa raó, les despeses que calia imputar a l'exercici de 2006 serien 
de 181.202 euros. 

Comentaris: En primer lloc —i abans de comentar els arguments del secretari-
interventor de l'Ajuntament—, a fi de mantenir la coherència de les xifres de l'Informe 
de la Sindicatura interessa aclarir que l'import de les despeses pendents d'aplicar al 
pressupost és de 562.394 euros. En conseqüència, aquesta xifra és la que ha de figurar 
en el paràgraf segon de la pàgina 45 i en el paràgraf tercer de la pàgina 48, i no la xifra 
de 562.393 euros. 

Quant a l'observació del secretari-interventor de l'Ajuntament, hem de fer notar que 
aquest import correspon a despeses dels exercicis de 2002 a 2006, de les quals no tenim 
constatació que hagen sigut imputades a cap pressupost, malgrat el que indica el 
secretari-interventor en el seu escrit. Per tant, una vegada quantificades (les despeses?) 
en l'exercici de 2006, s'hauria d'ajustar el resultat d'aqueix exercici. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar el paràgraf segon de la pàgina 45 
de l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "- D'acord amb la 
liquidació del pressupost realitzada per l'Ajuntament, el resultat pressupostari ajustat 
de l'exercici ha sigut negatiu, per import de 130.443 euros. Cal fer notar, no obstant 
això, que no s'han imputat al pressupost despeses per import de 562.394 euros; tal com 
detallem en l'apartat 6.3 de l'Informe". 

Es proposa, així mateix, modificar el paràgraf tercer de la pàgina 48 de l'esborrany de 
l'Informe, que tindria la redacció següent: "L'estructura formal amb què s'ha presentat 
el resultat pressupostari no es correspon amb l'establida en la Instrucció de 
Comptabilitat de l'Administració Local i, a més a més, en qualsevol cas caldria ajustar 
l'import del resultat ajustat de l'exercici de 2006 en 562.394 euros, que corresponen a 
pagaments per obligacions de l'exercici de 2006 pendents d'aplicar al pressupost i 
realitzats sense l'oportuna consignació pressupostària". 

 



 

4.- Apartat 6.5. Paràgraf sisé de la pàgina 53 i paràgraf primer de la pàgina 54 de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Amb referència a la realització de la funció interventora, en totes 
les liquidacions aprovades des de l'exercici de 2002 consta la indicació sobre les 
factures i els pagaments sense crèdit. 

Comentaris: Durant el treball realitzat per la Sindicatura, no s'ha pogut obtenir 
evidència que el secretari-interventor hagués formulat els oportuns advertiments a la 
legalitat referents a les despeses realitzades sense consignació pressupostària, ni en 
l'exercici de 2006 ni en els anteriors. I encara, durant el treball de fiscalització vam 
recomanar al secretari-interventor de l'Ajuntament que —ja que no ho havia fet al seu 
moment— realitzés un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de totes les 
despeses efectuades fins a la data sense consignació pressupostària, amb la finalitat que 
el Ple de l'Entitat tingués coneixement de la situació econòmica de l'Ajuntament. 

En l'escrit del secretari-interventor s'indica que, en data 30 d'octubre de 2008, el Ple de 
l'Ajuntament aprovà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de totes les 
despeses que l'entitat tenia pendents d'aplicar al pressupost, i que s'eleven a 
1.096.625,24 euros. S'ha de manifestar que és la primera notícia que tenim sobre tal 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, encara que es pot deixar 
constatació d'aqueixa circumstància en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa d'afegir un nou paràgraf, a continuació del 
paràgraf nové de la pàgina 45 de l'esborrany de l'Informe, que tindria la redacció 
següent: "S'ha de dir que l'Entitat, en el seu escrit d'al·legacions a l'esborrany de 
l'Informe, ha aprovat en data 30 d'octubre de 2008 un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per una quantia d'1.096.625,24 euros, per totes les despeses que 
tenia pendents d'aplicar al pressupost". 

5.- Apartat 6.3. Paràgraf quart de la pàgina 47 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En la Resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost de 
2006, no solament s'inclou el resultat pressupostari, sinó que també hi figura el 
romanent inicial, els excessos de finançament, les provisions, els ajusts i el romanent 
per a despeses generals. Igualment, s'hi fa referència a l'expedient i a l'informe de 
Secretaria-Intervenció. 

Comentaris: La redacció de l'Informe de la Sindicatura pot provocar confusió, ja que no 
s'hi especifica que la Resolució de 12 de març de 2008 solament inclou el resultat 
pressupostari; però és a l'efecte del càlcul del resultat pressupostari ajustat de l'exercici, 
ja que la dita Resolució conté més informació, encara que no tinga res a veure amb 
l'apartat en què s'ubica aquest paràgraf, sinó amb el del romanent de tresoreria. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar la redacció del paràgraf quart de 
la pàgina 47 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria de la forma següent: "- En virtut 
d'una Resolució de l'Alcaldia de data 12 de març de 2008, es va aprovar la liquidació 

 



 

corresponent a l'exercici de 2006, en la qual s'inclou —pel que fa al càlcul del resultat 
pressupostari ajustat— únicament l'import d'aqueix resultat". 

6.- Apartats 6.3 i 6.5. Paràgraf primer de la pàgina 49 i paràgraf segon de la 
pàgina 53 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'adjunta una fotocòpia compulsada de les bases d'execució del 
pressupost de l'exercici de 2006. 

Comentaris: No cal comenta res, llevat que ens haurien d'haver facilitat les dites bases 
quan les vam demanar, tant per escrit, com personalment en la visita que férem a 
l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de suprimir el paràgraf primer de la pàgina 49 
de l'esborrany de l'Informe; també es proposa que el paràgraf segon de la pàgina 53 del 
dit esborrany quede redactat de la forma següent: "La gestió economicofinancera de 
l'Ajuntament es situa al marge no solament dels principis comptables bàsics, sinó també 
dels preceptes de la LRHL i de les normes complementàries que disciplinen els 
pressuposts de les entitats locals i els procediments administratius de la despesa 
pública, i fins i tot de les pròpies bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2006". 

7.- Apartat 6.4. Paràgraf primer de la pàgina 51 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: El romanent de l'exercici de 2005 incorporat al pressupost de 
l'exercici de 2006 és de 342.213,88 euros —i no els 343.359 euros que figuren en 
l'Informe de la Sindicatura—, i s'hi incorporaren per mitjà de l'expedient de modificació 
numero 1. A càrrec d'aquest romanent es reconegueren obligacions per import de 
148.829,02 euros (partida 61001.1210). 

La quantitat de 343.359 euros que figura en l'Informe recull els romanents d'obligada 
incorporació resultants de la liquidació de l'exercici de 2006, els quals foren incorporats 
a l'exercici de 2007 mitjançant la corresponent modificació de crèdits. 

Comentaris: D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament mateix (una altra 
cosa és l'escassa fiabilitat de la dita informació), en data 7 de juliol de 2006 i per mitjà 
d'una Resolució de l'Alcaldia es van incorporar els romanents de l'exercici de 2005, per 
import de 343.358,87 euros. 

L'expedient de modificació número 1 a què es refereix el secretari-interventor de 
l'Ajuntament en el seu escrit, no ha sigut facilitat a la Sindicatura de Comptes en cap 
moment: ni quan realitzàrem el treball, ni ara amb les observacions que ell mateix fa a 
l'Informe de la Sindicatura. És a dir, l'únic expedient de modificació de crèdits de 
l'exercici és aquell a què s'ha fet referència anteriorment, per mitjà del qual hom aprovà 
incorporar l'import de 343.358,87 euros a l'exercici de 2006 com a romanents de 
l'exercici de 2005. 

 



 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

8.- Apartat 6.6. Paràgraf quart de la pàgina 54 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La falta de mitjans humans, tècnics, etc. dels ajuntaments 
d'aquest tipus (se suposa que fa referència als ajuntament menuts), s'hauria de tenir en 
compte a l'hora de fer recomanacions, ja que aquestes mancances impedeixen en moltes 
ocasions complir els terminis marcats per la norma. 

Comentaris: No es tracta d'una al·legació, ni tampoc d'una observació. És un comentari 
que resulta improcedent a la vista de les greus irregularitats que s'han posat de manifest 
en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

9.- Apartat 6.6. Paràgraf vuité de la pàgina 54 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'ajuntament, en la sessió plenària de 30 d'octubre de 2008, 
aprovà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per mitjà del qual 
s'incorporaren al pressupost totes les quantitats indicades en el pressupost com a 
despeses sense crèdit, i s'adjunta una fotocòpia del dit expedient. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d'una al·legació ni d'una observació, sinó d'una 
confirmació del que es manifesta en l'Informe de la Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

10.- Apartat 6.6. Paràgraf nové de la pàgina 54 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Els principis comptables pels quals es regeix l'Ajuntament 
apareixen en les bases d'execució del pressupost clarament delimitats. 

Comentaris: A partir de les conclusions obtingudes com a resultat del treball realitzat 
sobre el romanent de tresoreria i el resultat pressupostari de l'exercici, així com de les 
bases d'execució del pressupost, es pot inferir que aquestes bases no són suficients per a 
gestionar l'Ajuntament en allò que es refereix a l'àmbit comptable; raó per la qual 
caldria aprovar unes normes complementàries adequades a la realitat de l'Ajuntament, 
tal i com possibilita la regla 7, apartats b), c), d), e) i f) de la Instrucció de Comptabilitat 
de l'Administració Local (model normal). 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

 

 



 

AJUNTAMENT DE NÀQUERA 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat dia 25 de febrer, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes adreçat a l'alcalde-
president de l'Ajuntament de Nàquera, s'hi va trametre l'esborrany de l'"Informe de 
fiscalització parcial dels ajuntaments de Càlig, Canet d'En Berenguer, Castell de 
Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Foradada, Sant Miquel de Salines i Sedaví 
corresponent a l'exercici de 2006". En aqueix escrit es concedia un termini per a 
formular al·legacions que finalitzà el dia 13 de març de 2009. 

Amb data 12 de març de 2009, tingué entrada en el registre de la Sindicatura de 
Comptes un escrit de l'alcalde-president del citat Ajuntament, al qual adjuntava les 
al·legacions presentades i subscrites per ell mateix. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
s'ha elaborat el present informe perquè el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar l'escrit d'al·legacions presentat i —si escau— modificar l'actual redacció de 
l'esborrany de l'Informe. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 5.3. Paràgraf quart de la pàgina 39 i paràgraf primer de la pàgina 40 
de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: No hi ha correspondència entre l'import de 2.604.123 euros que 
figura en el paràgraf quart de la pàgina 39 —que fa referència al resultat pressupostari 
total per operacions no financeres-, i l'import que figura en el quadre d'aquesta mateixa 
pàgina del resultat d'operacions no financeres, que és de 543.906 euros. És a dir, no 
existeix coherència entre el text de l'Informe i el quadre, pel que fa a l'import del resultat 
pressupostari total per operacions no financeres. 

Comentaris: Aquests imports no han de coincidir, ja que el quadre fa referència al càlcul 
del resultat pressupostari total per operacions no financeres de l'exercici corrent; mentre 
que el paràgraf del text es refereix al càlcul de l'estabilitat pressupostària, en el qual es 
tenen en compte tant les operacions d'exercici corrent, com les operacions d'exercicis 
tancats. 

En qualsevol cas, i a l'objecte d'evitar possibles confusions en els lectors de l'Informe 
que no coneguen la forma en què es determina si s'ha complit el principi d'estabilitat 
pressupostària, es proposa que el paràgraf siga traslladat a un altre lloc de l'apartat 5.3 
de l'esborrany de l'Informe; alhora cal corregir un error material en la xifra recollida en 
aquest paràgraf, que ha de ser de 2.267.538 euros. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe, amb la correcció apuntada en la xifra de 2.267.538 euros; no obstant això, i a 
fi d'evitar confusions, es proposa que el paràgraf en qüestió (paràgraf quart de la pàgina 

 



 

39 i paràgraf primer de la pàgina 40) siga inclòs a continuació del paràgraf cinqué de la 
pàgina 40 de l'esborrany de l'Informe. 

2.- Apartat 5.3. Paràgraf tercer de la pàgina 40 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Informe fa referència al fet que en el pressupost de l'exercici de 
2007 s'imputaren despeses per import de 52.421 euros; quan es tracta de despeses que 
foren imputades al pressupost de l'exercici de 2006. 

Comentaris: S'ha comprovat que l'al·legació de l'Ajuntament és correcta i que, a més a 
més, és coherent amb la informació que es posa de manifest en l'apartat 5.4 de l'Informe 
mateix relativa a aquesta circumstància. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf 
tercer de la pàgina 40 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria redactat de la forma 
següent: "Els imports imputats per a calcular el resultat pressupostari en l'exercici de 
2006, són coherents amb els que figuren en la liquidació del pressupost aprovada per 
l'Ajuntament. S'ha comprovat, però, que l'Ajuntament realitzà durant l'exercici despeses 
per import de 926.736 euros que no pogueren ser imputades al pressupost de l'exercici 
per falta de cobertura pressupostària; de la mateixa forma en què s'imputaren a 
l'exercici de 2006 despeses realitzades en l'exercici anterior per un import de 52.421 
euros, mitjançant l'oportú expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits". 

3.- Apartat 5.4. Paràgrafs quart i cinqué de la pàgina 42 de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament no calcula els drets pendents de cobrament de 
difícil recaptació de forma individualitzada, sinó en funció de la seua antiguitat; en 
concret, aquells que tenen quatre anys o més d'antiguitat. Si es va adjuntar una relació 
individual d'aquests deutors, va ser per mostrar la seua coherència amb l'import que 
figura en el romanent de tresoreria i amb el saldo del compte 490. 

Comentaris: Després de revisar la documentació facilitada per l'Ajuntament juntament 
amb l'escrit d'al·legacions, hem verificat que tots els drets pendents de cobrament 
qualificats com de difícil recaptació tenen la dita antiguitat de quatre anys o més, 
d'acord amb el que es disposa en les bases d'execució del pressupost. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de refondre en un paràgraf els actuals paràgrafs 
quart i cinqué de la pàgina 42 de l'esborrany de l'Informe, que quedaria redactat de la 
forma següent: "El criteri seguit per a considerar saldos com de dubtós cobrament, és 
el de l'antiguitat dels saldos, i cal tenir en compte que el saldo pendent de cobrament a 
la data de tancament de l'exercici de 2006 de l'estat d'exercicis tancats, s'eleva a 
2.720.599 euros. En aquest sentit, l'Entitat ens ha facilitat una relació nominal dels 
deutors de dubtós cobrament i hem comprovat que s'hi han aplicat els criteris recollits 
en les bases d'execució del pressupost". 

 



 

AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE SALINES 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat dia 25 de febrer, per mitjà d'un escrit del síndic de comptes adreçat a l'alcalde-
president de l'Ajuntament de Sant Miquel de Salines, s'hi va trametre l'esborrany de 
l'"Informe de fiscalització parcial dels ajuntaments de Càlig, Canet d'En Berenguer, 
Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Foradada, Sant Miquel de Salines i 
Sedaví corresponent a l'exercici de 2006". En aqueix escrit es concedia un termini per a 
formular al·legacions que finalitzà el dia 13 de març de 2009. 

Amb data 16 de març tingué entrada en el registre de la Sindicatura de Comptes un 
escrit del senyor Juan Ramón Patiño Villena, l'alcalde-president en funcions de 
l'Ajuntament, al qual adjuntava les al·legacions presentades per l'Entitat. 

Tal i com ve sent habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, 
s'ha elaborat el present informe perquè el Consell de la institució puga valorar l'escrit 
d'al·legacions presentat i —si escau— modificar l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

L'escrit de l'Ajuntament s'inicia indicant que, en línies generals, s'accepten les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, i s'hi formulen al·legacions relatives als 
saldos de dubtós cobrament i al compliment de la legislació vigent pel que fa a la 
utilització dels fons provinents del patrimoni municipal del sòl. 

1.- Apartat 8.2. Paràgraf primer de la pàgina 66 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es considera que els saldos de dubtós cobrament que manté 
l'Ajuntament reflecteixen la imatge fidel del Compte General, ja que s'hi ha aplicat 
correctament el principi de prudència. I que el 75% dels rebuts d'aigua siguen 
considerats com a saldos de dubtós cobrament, els sembla un percentatge elevat, i se 
n'adjunta un detall per anys del saldo pendent a 31 de desembre de 2006, en el qual no 
s'inclou aquest mateix any 2006. 

Comentaris: La conclusió general es basa, per una part, en el detall per anys facilitat per 
l'Ajuntament sobre la situació dels rebuts d'aigua a 31 de desembre de 2007, en el qual 
es posa de manifest que apareixien com a pendents de cobrament el 70% del 
corresponents als exercicis de 2006 i anteriors; i per una altra, en les diverses 
circumstàncies observades en la gestió dels dits rebuts. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

 



 

 

2.- Apartat 8.2, paràgraf tercer de la pàgina 66. Apartat 8.4, paràgrafs tercer i 
quart de la pàgina 71 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament entén que la seua actuació és ajustada a dret i 
justifica la possibilitat de destinar l'aprofitament urbanístic a l'ús donat perquè té 
cobertes les seues necessitats d'habitatges de protecció pública en el període 2006-2010, 
avalades per la Conselleria de Territori i Habitatge i pel Servei Territorial d'Habitatge. 

Es comenten els articles 33 i 34 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, que regulen 
els patrimonis públics de sòl; es tracta de disposicions que tenen el caràcter de bases de 
la planificació general de l'activitat econòmica i que permeten que els béns i recursos 
del patrimoni municipal del sòl puguen ser destinats a uns altres usos d'interés social. 

Es fa un repàs al que es disposa en la Llei de la Generalitat 16/2005, de 30 de desembre, 
Urbanística Valenciana, i l'Ajuntament conclou que l'exempció de l'obligació legal de 
promoure i construir habitatges subjectes a protecció pública per mitjà d'una resolució 
del conseller en matèria d'habitatge i conformement al que s'estableix en l'article 262.3 
de la dita Llei, l'han aconseguida mitjançant un informe emés pel Servei Territorial 
d'Habitatge i Projectes Urbans d'Alacant, a partir del qual s'infereix la validesa 
metodològica de l'estudi de demanada d'habitatge protegit. 

En definitiva, l'al·legació reprodueix una part de les consideracions que figuren en el 
dictamen 914/2007 del Consell Jurídic Consultiu, de 24 d'octubre de 2007, relatiu a una 
consulta facultativa sobre l'alienació d'una sèrie de béns constitutius del patrimoni 
municipal del sòl, la venda dels quals es destinaria a finançar la construcció i 
l'equipament d'una casa de la cultura i d'un parc esportiu. 

L'Ajuntament considera que les aprovacions i intervencions administratives de la 
mateixa Conselleria són assimilables a una exempció de destinació dels béns del 
patrimoni municipal del sòl, per poder destinar-los a uns altres usos d'interés social, com 
és l'actuat. 

Comentaris: En l'al·legació s'omet que en l'última consideració del dictamen s'indica el 
següent: "Tot això, amb la resolució prèvia del conseller competent en habitatge, que 
podrà declarar l'exempció en els termes prevists en els articles citats". Aquesta 
Sindicatura considera que la resolució d'un conseller no és assimilable a les aprovacions 
i intervencions administratives que s'han produït a l'Ajuntament de Sant Miquel de 
Salines. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 
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