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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 econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector 
públic valencià, així com dels comptes que justifiquen tal 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, als efectes del que es preveu en aquesta Llei, en el 
sector públic valencià s'integren les entitats locals que conformen el territori de la 
Comunitat Valenciana, així com els organismes autònoms, les empreses públiques i tots 
aquells ens que depenguen de les entitats locals valencianes o que es troben participats 
majoritàriament per aquestes. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la sessió de 22 de desembre de 2008, 
aprovà el Programa Anual d'Actuació corresponent a l'any 2009, en el qual s'acordà la 
realització d'un informe de fiscalització sobre determinades àrees de gestió de diversos 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

Els ajuntaments que han sigut fiscalitzats, d'acord amb el que s'expressa en el Programa 
Anual d'Actuació de la institució, són els següents: Benejússer i Beniarrés a la província 
d'Alacant i Albaida, Camporrobles i Montaverner 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. La Sindicatura de Comptes no ha fet, però, cinc informes complets 
de fiscalització del Compte General de cada un dels ajuntaments a què es refereix el 
present Informe, sinó que ha efectuat un informe de fiscalització del procediment 
d'aprovació i del contingut del Compte General, així com de determinats documents del 
Compte General d'aquestes entitats (en concret, del resultat pressupostari i del romanent 
de tresoreria). 

S'ha comprovat que tots els ajuntaments han seguit tots els tràmits prevists en la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) i en les normes complementàries per a 
formar i aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2007, i que aquest 
Compte conté tots els documents exigits per la normativa vigent, i amb el contingut que 
en aquesta s'estableix. 

Hem revisat també l'adequació de la formació del resultat pressupostari i del romanent 
de tresoreria –d'acord amb el que s'estableix en les regles corresponents de la Instrucció 
de Comptabilitat Local aplicable a cada ajuntament–, així com la seua inclusió en els 
apartats respectius del Compte General, i s'ha analitzat l'adequació del càlcul de les 
despeses amb finançament afectat i verificat si era raonable el càlcul dels drets pendents 
de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 
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A fi de conéixer si aqueixes dues magnituds podien estar desvirtuades, hem analitzat els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i el llibre major del compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost"; així com el compliment del 
principi d'estabilitat pressupostària. 

L'enfocament bàsic de la fiscalització s'ha portat a efecte a partir de la comptabilitat 
pressupostària, i hem analitzat la comptabilitat patrimonial solament en aquells aspectes 
significatius 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 funcionament dels ajuntaments durant 
l'exercici de 2007, que hem tingut en compte en la realització de 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, per mitjà del qual s'aprova el 
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. 

La legislació bàsica aplicable a la gestió economicofinancera dels ajuntaments que hem 
fiscalitzat i que s'ha tingut en compte durant els treballs, ha sigut la següent: 
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- 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 17de desembre, General Tributària. 

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

- Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 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 implica l'obligació de 
retre comptes de les respectives operacions a la Sindicatura de Comptes, siga quina siga 
la seua naturalesa. 

Les tres ordres per mitjà de les quals s'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 als municipis que tenen un pressupost de fins a 300.000 
euros, o a aquells altres municipis amb un pressupost entre 300.001 euros i 3.000.000 
d'euros si la seua població no supera els cinc mil habitants; així com a la resta d'entitats 
locals amb un pressupost no superior a 3.000.000 d'euros. 

El model normal s'aplica als municipis amb pressuposts superiors a 3.000.000 d'euros, o 
entre 300.3001 euros i 3.000.000 d'euros si tenen més de cinc mil habitants; així com a 
la resta d'entitats locals amb pressuposts superiors a 3.000.000 d'euros. 

Per desenvolupar el que es preveu en l'article 209 de la LRHL, les regles 98 i 86 dels 
models normal i simplificat de les Instruccions de Comptabilitat Local indiquen que els 
documents que integren el Compte General de les entitats locals són els següents: 
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balanç, compte del resultat economicopatrimonial, estat de liquidació del pressupost i 
memòria. 

S'ha de dir que, segons el que es disposa en els diferents models de la Instrucció de 
Comptabilitat Local (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 (com es definia en les anteriors Instruccions de Comptabilitat de 1990); 
de manera que ara constitueix un recurs per a finançar despeses, si és positiu, o un 
dèficit que cal finançar, si és negatiu. 
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2. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA 

2.1 Informació general 

El municipi d'Albaida es troba a la província de València, té un terme municipal amb 
una extensió de trenta-sis quilòmetres quadrats i una població de dret que, a data 1 de 
gener de 2007, ascendia a 6.269 habitants. L'economia del municipi es basa 
fonamentalment en la indústria tèxtil. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de Secretaria ha estat ocupat per un funcionari de 
carrera d'Administració local amb habilitació estatal amb nomenament provisional. El 
lloc d'interventor ha estat ocupat en propietat per un funcionari de carrera 
d'Administració local amb habilitació estatal; no obstant això, com que l'interventor ha 
estat de baixa durant els set primers mesos de l'exercici –quasi en la seua totalitat–, i 
atés que hi va cessar de forma definitiva en el mes d'agost de 2007, el lloc ha sigut 
ocupat –mitjançant el sistema d'acumulació– per dos interventors de carrera, a l'empara 
de l'article 31 del Reial Decret 1.732/1994. El lloc de tresorer ha estat ocupat per un 
funcionari de l'entitat nomenat a aqueix efecte pel Ple de l'Ajuntament. 

La plantilla de personal, que s'aprova juntament amb el pressupost, posa de manifest 
que l'Ajuntament compta amb quaranta-vuit llocs de treball de naturalesa funcionarial i 
setanta-un llocs de treball de naturalesa laboral. L'entitat no té organismes autònoms; 
encara que sí que compta amb una societat de responsabilitat limitada de capital 
íntegrament municipal, denominada Societat de Gestió Pública d'Albaida, S.L.U. 

En la gestió pressupostària corresponent a l'exercici de 2007, l'Ajuntament ha aplicat el 
model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre; així com el Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local que acompanya la 
Instrucció citada. 

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 
concret, a la formació del Compte General i a l'anàlisi del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2007. 

2.2 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 (tal com s'indica en els apartats 2.4 i 2.5 de l'Informe) una 
circumstància que afecta de forma significativa l'adequació del resultat pressupostari i 
del romanent de tresoreria als principis comptables que hi són d'aplicació. 

El resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria de l'exercici de 2007 
s'haurien vist afectats si hom havia imputat a l'exercici tant les despeses que foren 
objecte d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de 
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l'Entitat, com els pagaments pendents d'aplicar al pressupost, per una quantia global de 
2.056.240 euros; tal com es detalla en els apartats 2.3 i 2.5 de l'Informe. 

Així mateix, 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 descrites 
en els apartats 2.3 i 2.5 de l'Informe, cal fer notar que s'ha posat de manifest durant el 
període objecte de fiscalització una circumstància que representa un incompliment 
rellevant de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament. 

La dita circumstància es refereix (tal com es detalla en l'apartat 2.5 de l'Informe) al fet 
que l'Ajuntament no ha adoptat cap de les mesures previstes en l'article 193 de la LRHL 
per als supòsits de romanent de tresoreria negatiu. 

Amb independència de la circumstància anterior, interessa posar de manifest que el Ple 
de l'Entitat té pendent d'aprovació el Compte General de l'exercici de 2007 i que, en les 
despeses d'aqueix exercici (les quals han sigut objecte d'un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits en l'exercici de 2008), no ha quedat acreditat que l'Entitat s'haja 
ajustat als procediments establits en la LCAP. Aquests fets es recullen en els apartats 
2.3 i 2.5 de l'Informe. 

En els diferents apartats del present Informe es fan constar, 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 
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 per part 
dels òrgans responsables de l'entitat local. 

2.3 Anàlisi del Compte General de l'exercici de 2007 

Hem revisat el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i s'ha 
comprovat que conté tota la documentació que s'estableix en l'article 209 de la LRHL i 
en les regles 97 i 98 de la ICAL. 

En aqueix sentit, s'ha comprovat que el Compte General de l'exercici de 2007 ha sigut 
format conformement al que es disposa en la regla 100 de la ICAL i que la memòria que 
integra el Compte General conté tota la informació que s'estableix en el Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local; amb l'excepció que no s'hi 
informa sobre els projectes d'inversió amb finançament afectat. 

L'Entitat no s'ha ajustat al termini previst en l'article 212 de la LRHL per a aprovar el 
Compte General, ja que el Ple de l'Ajuntament l'havia d'haver aprovat abans del dia 1 
d'octubre de 2008; aquest tràmit encara no ha sigut formalitzat a la data d'aprovació del 
present Informe. S'ha de dir, no obstant això, que el Compte General sí que ha sigut 
tramés a la Sindicatura de Comptes, tal com es disposa en l'article 9 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 
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D'altra banda, cal manifestar que els tràmits previs a l'aprovació per part del Ple de 
l'Entitat (entre els quals es troba la rendició del Compte General, l'informe de la 
Comissió Especial de Comptes i l'exposició al públic), han sigut formalitzats amb un 
notori endarreriment, respecte dels terminis establits en l'article 212 de la LRHL. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2007 fou aprovada per Decret de l'Alcaldia 
de primer de desembre de 2008; però calia haver-la aprovada abans del primer de març 
de 2008, segons el que es disposa en l'article 191.3 de la LRHL. Hem comprovat que sí 
que s'ha formalitzat el preceptiu informe de la Intervenció municipal, conformement al 
que s'estableix en la disposició legal citada. 

En la indicada liquidació del pressupost, figuren 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 i que s'han de calcular tenint en compte els possibles ingressos afectats i 
minorant 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 2007, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recapt. % recap.

Imposts directes 1.880.000 0 1.880.000 1.523.047 81,0% 1.360.337 89,3% 

Imposts indirectes 800.000 0 800.000 210.223 26,3% 210.223 100,0% 

Taxes i d'altres ingressos 2.032.900 0 2.032.900 947.732 46,6% 849.865 89,7% 

Transferències corrents 1.557.824 19.748 1.577.572 1.679.415 106,5% 1.394.623 83,0% 

Ingressos patrimonials 16.000 0 16.000 5.842 36,5% 5.392 92,3% 

Alienació inversions reals 600.000 0 600.000 585.271 97,5% 585.271 100,0% 

Transferències de capital 807.610 581.521 1.389.131 1.179.360 84,9% 387.032 32,8% 

Actius financers 0 417.301 417.301 0 0,0% 0 - 

Passius financers 352.799 270.027 622.826 270.027 43,4% 270.027 100,0% 

Total 8.047.133 1.288.597 9.335.730 6.400.917 68,6% 5.062.770 79,1% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags líqs. % pag. 

Despeses de personal 3.036.842 207.448 3.244.290 3.104.383 95,7% 3.094.447 99,7% 

Compra béns i serveis 2.001.179 82.327 2.083.506 1.893.651 90,9% 813.190 42,9% 

Interessos 103.855 0 103.855 103.723 99,9% 103.723 100,0% 

Transferències corrents 386.528 0 386.528 292.844 75,8% 202.040 69,0% 

Inversions reals 1.760.409 998.822 2.759.231 977.401 35,4% 274.463 28,1% 

Transferències de capital 0 0 0 0 - 0 - 

Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 

Passius financers 214.566 0 214.566 206.191 96,1% 206.191 100,0% 

Total 7.503.379 1.288.597 8.791.976 6.578.193 74,8% 4.694.055 71,4% 

Quadre 2.1 
 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, el pressupost definitiu de l'exercici s'ha 
vist modificat de forma significativa, respecte del pressupost aprovat inicialment; en 
concret, en un 17,2%. En relació amb la liquidació de l'estat de despeses, interessa 
ressaltar, per raó de la seua rellevància econòmica, el limitat grau d'execució i de 
realització del capítol d'inversions reals, puix que presenta sengles percentatges del 
35,4% i del 28,1%. 

A fi que aquestes circumstàncies no es repetisquen en exercicis pressupostaris futurs, 
l'Entitat ha de procurar ajustar millor la previsió d'ingressos del pressupost, a l'objecte 
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que les modificacions pressupostàries que s'hi realitzen durant l'exercici no suposen uns 
percentatges tan representatius, respecte del pressupost inicialment aprovat. 

La liquidació de l'estat d'ingressos presenta un grau d'execució del 68,6%; això té el seu 
origen en el fet que els capítols d'imposts indirectes i de taxes i d'altres ingressos tenen 
uns limitats percentatges d'execució, en concret del 26,3% i 46,6% respectivament. 

En aqueix mateix sentit, en l'estat d'ingressos s'ha de ressaltar que el grau de realització 
del capítol de transferències de capital en representa un 32,8%, circumstància que 
podria generar problemes de finançament a l'hora de realitzar les inversions previstes en 
el pressupost de l'Ajuntament. 

A fi d'aclarir el que es diu en el paràgraf anterior, en el quadre següent es mostra, amb 
les xifres expressades en euros, l'execució pressupostària del capítol de transferències de 
capital de l'estat d'ingressos. 

 

Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Grau 
execució 

Recaptació 
neta 

Grau 
realització

De la Comunitat Autònoma 1.308.130 909.707 69,5% 387.032 42,5%

De la Diputació Provincial 81.000 269.653 332,9% 0 0,0%

D'empreses privades - - - - -

Total 1.389.130 1.179.360 84,9% 387.032 32,8%

Quadre 2.2 
 

En un altre ordre de coses, interessa manifestar –tal com s'indica en l'apartat 2.1 de 
l'Informe– que l'Ajuntament té una empresa pública municipal denominada Societat de 
Gestió Pública d'Albaida, S.L.U. Es tracta d'una societat de responsabilitat limitada el 
capital social de la qual és íntegrament de titularitat municipal. 

D'acord amb la memòria que acompanya els comptes anuals de la societat mercantil, 
l'objecte social d'aquesta és la promoció econòmica i social d'Albaida; a aqueix efecte, 
promou, dóna suport i participa en totes aquelles activitats econòmiques i socials que 
contribuïsquen a desenvolupar l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives 
generadores de riquesa i ocupació. 

En atenció a les circumstàncies expressades, es considera escaient que l'Ajuntament 
valore la conveniència de mantenir la societat mercantil pública amb les seues actuals 
competències, i que ajuste les seues actuacions a una programació eficient i econòmica 
dels recursos municipals, en un context de lliure competència. 

S'ha posat de manifest, en el marc de la fiscalització realitzada sobre els comptes anuals 
elaborats per l'Ajuntament, que l'Entitat no ha confeccionat l'estat de consolidació 
previst en l'article 115 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es 
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desenvolupen les previsions que en matèria de pressuposts de les entitats locals es 
recullen en la LRHL. 

En relació amb la circumstància anterior, cal fer notar que en el pressupost de l'exercici 
de 2007 hi ha un document de resum del pressupost municipal, en el qual es recullen els 
estats d'ingressos i despeses resumits per capítols dels pressuposts de l'Ajuntament i de 
la societat mercantil de titularitat municipal, el pressupost agregat de l'un i de l'altra i el 
pressupost consolidat, una vegada realitzats els preceptius ajusts que s'indiquen en el 
citat document. 

2.4 Anàlisi del resultat pressupostari 

En el quadre següent es recull, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2007, juntament amb les xifres de 2006 i les variacions 
entre tots dos exercicis. 

 
Conceptes 2007 2006 Variació 

a. Operacions corrents (1.028.341) 454.164 (326,4%)

b. D'altres operacions no financeres 787.230 (452.774) 273,9%

1. Total operacions no financeres (241.111) 1.390 (17.446,1%)

2. Actius financers 0 (58.800) 100,0%

3. Passius financers 63.836 (387.587) 116,5%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (177.275) (444.997) 60,2%

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

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 339.612 0 -

(-)  Desviacions de finançament positives de l'exercici 666.100 340.640 95,5%

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (503.763) (785.637) 35,9%

Quadre 2.3 
 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 ha generat un resultat pressupostari ajustat negatiu per import de 503.763 euros. 
Aquesta circumstància denota una disminució del 35,9% respecte del resultat negatiu 
pressupostari ajustat de l'exercici anterior. 

El dèficit del resultat de l'exercici és conseqüència, fonamentalment, del dèficit 
d'1.028.341 euros generat per operacions econòmiques de l'exercici corrent, a causa de 
no haver reconegut suficients drets per a finançar les obligacions reconegudes. En 
aquest sentit, la liquidació de l'exercici genera un dèficit d'exercici corrent per import de 
177.275 euros. 
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Amb independència de la conclusió anterior, interessa ressaltar –tal com es posa de 
manifest en l'apartat 2.5 de l'Informe– que la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 realitzada per l'Entitat no reflecteix la seua situació economicofinancera real, 
perquè no s'han imputat a la citada liquidació del pressupost despeses per una quantia 
total de 2.056.240 euros, corresponents a factures recollides en el registre de factures de 
l'Ajuntament que no han sigut comptabilitzades. 

Quant a les despeses amb finançament afectat, del treball realitzat es pot concloure que 
l'Ajuntament no té formalitzats els controls que s'estableixen en la regla 48 de la ICAL 
per a gestionar les dites despeses. En aquest mateix sentit, hi ha constatació de 
l'adequació dels imports imputats en el càlcul del resultat pressupostari ajustat de 
l'exercici de 2007. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2007 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, ja que s'hi ha posat de manifest una necessitat de finançament de 
362.406 euros. 

Pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa ressaltar 
que aquesta s'ha vist alterada en l'exercici de 2007 a conseqüència de rectificacions i 
anul·lacions de drets pendents de cobrament, tal com es mostra en el quadre següent 
amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (70.802) (996) (69.806)

b. D'altres operacions no financeres (2.902) (374) (2.528)

1. Total operacions no financeres (73.704) (1.370) (72.334)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació resultats pressupostaris exercicis anteriors (73.704) (1.370)  (72.334)

Quadre 2.4 
 

2.5 Anàlisi del romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot a la data de tancament de l'exercici. El detall 
del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i la seua 
comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en euros. 
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 Conceptes 2007 2006 Variació 

1. (+) Fons líquids 991.974 140.030 608,4% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.433.165 3.411.308 0,6% 

 + del pressupost corrent 1.338.147 1.532.757 (12,7%) 

 + de pressuposts tancats 1.933.113 1.842.533 4,9% 

 + d'operacions no pressupostàries 164.996 36.118 356,8% 

 -  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.090 100 2990,0% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 5.748.001 4.625.454 24,3% 

 + del pressupost corrent 1.884.138 2.102.926 (10,4%) 

 + de pressuposts tancats 3.028.731 1.778.173 70,3% 

 + d'operacions no pressupostàries 904.043 749.960 20,5% 

 -  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 68.911 5.605 (1129,5%) 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) (1.322.861) (1.074.116) (23,2%) 

II. - Saldos de dubtós cobrament 1.933.113 1.047.566 84,5% 

III. - Excessos de finançament afectat 779.022 417.301 86,7% 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I-II-III) (4.034.996) (2.538.983) (58,9%) 

Quadre 2.5 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat ha obtingut un romanent de 
tresoreria negatiu per import de 4.034.996 euros; és a dir que s'ha incrementat en un 
58,9%, respecte del romanent de tresoreria negatiu de l'exercici anterior. 

En qualsevol cas, interessa ressaltar que –segons la informació facilitada per 
l'Ajuntament– en el càlcul del romanent de tresoreria no s'ha considerat un total de 
2.056.240 euros, corresponents a factures registrades i no comptabilitzades que 
pertanyen a despeses de les quals no consta que s'hagen ajustat als procediments 
prevists en la LCAP. 

S'ha de dir que les citades despeses han sigut objecte d'un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària 
realitzada en data 19 de juny de 2008, conformement al procediment establit en l'article 
60.2 del Reial Decret 500/1990, per mitjà del qual es desenvolupen les previsions que 
en matèria de pressuposts de les entitats locals es recullen en la LRHL. 

D'altra banda, interessa observar que en la memòria que s'integra en el Compte General 
de l'exercici s'indica que en data 31 de desembre de 2007 existia un import de 385.517 
euros de creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost. 
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En relació amb les mesures que ha d'adoptar l'Entitat per als supòsits de romanent de 
tresoreria negatiu –conformement al que es disposa en l'article 193 de la LRHL–, no hi 
ha constatació que l'Ajuntament n'haja adoptada cap de les previstes en el citat precepte 
legal. 

En atenció al significatiu import negatiu del romanent de tresoreria de l'exercici de 
2007, el qual es troba afectat per les circumstàncies posades de manifest en els paràgrafs 
anteriors, l'Entitat ha d'adoptar les mesures següents: 

- Una efectiva reducció de les despeses corrents, procurant que aquestes puguen 
ser cobertes amb els recursos municipals. 

- Un increment dels recursos tributaris, en especial de les taxes i els preus públics 
pels serveis que presta l'Ajuntament. 

Els drets pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2007, procedents tant 
d'exercicis tancats com de l'exercici corrent, són els següents en euros: 

 
Any 

antiguitat 
Pent. cobr. 

01/01/07 Recaptació 
Pent. cobr. 

31/12/07 

1991 11.036 0 11.036 

1992 17.968 0 17.968 

1993 36.578 0 36.578 

1994 24.470 0 24.470 

1995 33.529 0 33.529 

1996 64.698 0 64.698 

1997 180.680 0 180.680 

1998 57.792 0 57.792 

1999 255.248 0 255.248 

2000 74.255 6.196 68.059 

2001 247.842 10.186 237.656 

2002 249.839 5.793 244.046 

2003 77.764 3.503 74.261 

2004 105.089 8.147 96.942 

2005 362.508 256.726 105.782 

2006 1.502.291 1.077.922 424.369 

2007 6.400.918 5.062.771 1.338.147 

Quadre 2.6 
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Com es pot comprovar en el quadre anterior, l'Entitat manté en el seu estat d'exercicis 
tancats uns significatius saldos de drets pendents de cobrament que, atesa la seua 
antiguitat, han d'estar prescrits; raó per la qual resulta ineludible adoptar les decisions 
necessàries per a donar de baixa aqueixos drets en el pressupost. 

Cal observar que el significatiu import de drets pendents de cobrament a data 31 de 
desembre de 2007, tant d'exercici corrent com d'exercicis tancats, implica una limitació 
per a l'adequada gestió economicofinancera de l'Entitat. S'ha de dir que aqueixos drets 
pendents de cobrament corresponen fonamentalment a subvencions reconegudes durant 
l'exercici que no han sigut transferides pels ens cedents. 

2.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament d'Albaida, i d'acord amb el que s'ha dit 
en l'apartat 1.1 de l'Informe, es formulen les recomanacions següents. 

En relació amb la gestió econòmica i administrativa de l'Ajuntament, i d'acord amb el 
que s'expressa en l'apartat 2.3 de l'Informe, es formulen les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament s'ha d'ajustar als terminis establits en els articles 191.3 i 212 de la 
LRHL per a l'aprovació de la liquidació del pressupost, així com per a la 
rendició i aprovació del Compte General i la seua posterior tramesa a la 
Sindicatura de Comptes. 

- L'Entitat ha d'elaborar l'estat de consolidació previst en l'article 115 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupen les previsions 
que en matèria de pressuposts de les entitats locals es recullen en la LRHL. 

Pel que fa al resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha 
expressat en els apartats 2.4 i 2.5 de l'Informe en relació amb les despeses amb 
fiançament afectat, es recomana que l'Entitat n'efectue el control i el seguiment per 
mitjà del sistema d'informació comptable, tal com recull la normativa comptable que hi 
és d'aplicació. Aquest control i seguiment ha de permetre determinar les desviacions de 
finançament, tant les de l'exercici com les acumulades. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 2.5 de 
l'Informe, es formulen les recomanacions següents: 

- L'Entitat hauria de prendre mesures pressupostàries a curt termini de reducció de 
la despesa i d'increment dels ingressos, amb la  finalitat de poder fer front a les 
seues obligacions econòmiques derivades de l'exercici de les seues competències 
municipals. 

- L'Entitat ha de valorar els drets pendents de cobrament que tinguen una 
antiguitat excessiva, a l'objecte de donar-ne de baixa en el pressupost aquells que 
hagen prescrit. 
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3. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENEJÚSSER 

3.1 Informació general 

El municipi de Benejússer es troba a la província d'Alacant, té un terme municipal amb 
una extensió de vuit quilòmetres quadrats i una població de dret que, a data 1 de gener 
de 2007, ascendia a 5.419 habitants. L'economia del municipi es basa fonamentalment 
en l'activitat industrial. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de Secretaria-Intervenció ha estat 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. 

La plantilla de personal, que s'aprova juntament amb el pressupost, posa de manifest 
que l'Ajuntament compta amb quinze llocs de treball de naturalesa funcionarial i dotze 
de naturalesa laboral. L'Entitat local no té organismes autònoms ni entitats dependents. 

En la gestió pressupostària corresponent a l'exercici de 2007, l'Ajuntament ha aplicat el 
model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre; així com el Pla General 
de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local que acompanya la Instrucció 
citada. 

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 
concret, a la formació del Compte General i a l'anàlisi del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2007. 

3.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
no s'han posat de manifest –tal com s'indica en els apartats 3.4 i 3.5 de l'Informe– 
circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació del resultat pressupostari i 
del romanent de tresoreria als principis comptables que hi són d'aplicació. 

Amb independència de la conclusió anterior, s'ha de posar de manifest que el càlcul del 
resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2007 es troba afectat per les incorporacions 
efectuades en els pressuposts de 2007 i 2008 arran de dos expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, per un import global de 95.749 euros. 

Cal fer notar, així mateix, 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 descrites en els apartats 3.3, 3.4 i 3.5 de l'Informe, que s'ha posat de 
manifest durant el període objecte de fiscalització una circumstància que significa un 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament. 

L'aprovació del Compte General per part de la comissió revisora de comptes de 
l'Ajuntament, s'ha formalitzat en data 4 de febrer de 2010; però el Compte no ha sigut 
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aprovat pel Ple de l'Entitat –malgrat el que es preveu en l'article 212.4 de la LRHL– 
com a tràmit previ al seu posterior enviament a la Sindicatura de Comptes. 

S'ha de dir, d'altra banda, que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 ha tingut lloc l'11 de desembre de 2009 , amb un notori retard respecte de la data 
en què s'havia d'haver produït segons el que es disposa en l'article 191.3 de la LRHL, on 
s'estipula que calia haver formalitzat aqueix tràmit abans del primer de març de 2008. 

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 
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 Anàlisi del Compte General de l'exercici de 2007 

L'Ajuntament de Benejússer, a la data de realització del present Informe, no ha 
formalitzat l'aprovació del Compte General de l'exercici de 2007 per part del Ple de 
l'Entitat –a pesar de disposar-ho així l'article 212.4 de la LRHL– com a tràmit previ al 
seu posterior enviament a la Sindicatura de Comptes. 

En conseqüència amb això, es pot concloure que l'Entitat ha iniciat amb un notable 
retard el procediment previst en l'article 212 de la LRHL per a la formular i aprovar el 
Compte General; aquesta circumstància ha determinat que, a la data de redacció del 
present Informe, el dit Compte encara no haja sigut aprovat pel Ple de l'Entitat, quan 
aquest tràmit s'havia d'haver realitzat abans del dia 1 d'octubre de 2008. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2007 ha sigut aprovada per acord de la 
Junta de Govern Local d'11 de desembre de 2009, fora del termini legalment establit en 
l'article 191.3 de la LRHL, ja que calia haver-la confeccionada i aprovada abans del dia 
1 de març de 2008. No consta que el Ple de l'Entitat haja sigut informat de la dita 
aprovació, ni que la liquidació haja sigut tramesa a l'Administració de l'Estat ni a la 
Generalitat. 

En la citada liquidació del pressupost figuren 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 configuren el romanent de tresoreria de l'entitat local i 
que s'han calculat tenint en compte els ingressos afectats i minorant 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 2007, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recaptac. % recap.

Imposts directes 898.823 0 898.823 853.728 95,0% 768.096 90,0% 

Imposts indirectes 250.000 0 250.000 140.973 56,4% 81.210 57,6% 

Taxes i d'altres ingressos 654.942 4.860 659.802 407.084 61,7% 256.510 63,0% 

Transferències corrents 1.483.661 59.114 1.542.774 1.187.923 77,0% 1.036.552 87,3% 

Ingressos patrimonials 48.464 0 48.464 54.661 112,8% 38.697 70,8% 

Alienació inversions reals 0 0 0 0 - 0 - 

Transferències de capital 333.926 451.142 785.069 310.145 39,5% 38.740 12,5% 

Actius financers 15.000 698.841 713.841 10.600 1,5% 4.910 - 

Passius financers 400.200 0 400.200 400.200 100,0% 400.200 - 

Total 4.085.016 1.213.957 5.298.973 3.365.314 63,5% 2.624.915 78,0% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. líqs. % pag. 

Despeses de personal 913.769 100.276 1.014.044 943.396 93,0% 927.444 98,3% 

Compra béns i serveis 1.532.839 74.268 1.607.107 1.535.663 95,6% 1.293.800 84,3% 

Interessos 20.493 0 20.493 12.581 61,4% 12.581 100,0% 

Transferències corrents 229.764 0 229.764 180.348 78,5% 92.344 51,2% 

Inversions reals 972.952 1.039.414 2.012.366 1.693.801 84,2% 1.596.207 94,2% 

Transferències de capital 0 0 0 0 - 0 - 

Actius financers 15.000 0 15.000 10.600 - 10.600 - 

Passius financers 400.200 0 400.200 0 0,0% 0 - 

Total 4.085.016 1.213.958 5.298.974 4.376.389 82,6% 3.932.976 89,9% 

Quadre 3.1 
 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, en l'exercici de 2007 s'han realitzat 
modificacions pressupostàries que afectaren un 29,7% del pressupost aprovat, fet que 
posa de manifest que les previsions inicials realitzades per l'Entitat no foren adequades; 
s'ha de dir que les modificacions han tingut lloc fonamentalment en el capítol 
d'inversions reals i que n'han representat un 85,6%. 

Pel que fa a la gestió econòmica del pressupost de l'exercici corrent, l'Entitat ha 
reconegut obligacions per un import de 4.376.389 euros i drets per import de 3.365.314 
euros; circumstància que ha generat un dèficit pressupostari d'exercici corrent per 
import d'1.011.075 euros. 
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El dit dèficit pressupostari d'exercici corrent (que caldria corregir en exercicis futurs 
mitjançant l'aprovació de les oportunes mesures econòmiques i pressupostàries), s'ha 
produït fonamentalment a conseqüència del diferent grau d'execució generat en la gestió 
econòmica de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses. En aquest sentit, mentre que en 
l'estat de despeses s'ha aconseguit un grau d'execució raonable, que es situa en un 
82,6%, en l'estat d'ingressos el grau d'execució ha sigut del 63,5%. 

En relació amb la liquidació de l'estat d'ingressos, s'ha d'observar que el limitat grau 
d'execució es deu principalment al baix grau d'execució assolit en els capítols 
d'"Imposts indirectes", "Transferències de capital" i "Actius financers", que tenen 
sengles percentatges d'execució del 56,4%, 39,5% i 1,5%. 

El grau de realització del capítol de "Transferències de capital" ha sigut del 12,5%, cosa 
que pot generar problemes de finançament del cost de les inversions reals de 
l'Ajuntament. L'execució pressupostària d'aquest capítol del pressupost d'ingressos és la 
que detallem a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 

Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts

Grau 
execució 

Recaptació 
neta 

Grau 
realització 

De la Comunitat Autònoma 444.000 35.000 7,9% 35.000 100,0%

De la Diputació Provincial 341.068 275.144 80,7% 3.740 1,4%

D'empreses privades 0 0 - 0 -

Total 785.068 310.144 39,5% 38.740 12,5%

Quadre 3.2 
 

En relació amb el balanç que forma part del Compte General de l'Entitat, cal manifestar 
que no s'hi han registrat les corresponents correccions de valor, malgrat el que 
s'estableix en la regla 17 de la ICAL; tampoc no compten amb cap inventari específic de 
caràcter comptable –segons el que s'estableix en la regla 16.2 de la ICAL–, i això a 
pesar que l'última actualització de l'inventari general de l'Estat es va fer en l'exercici de 
2005. 

3.4 Anàlisi del resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2007, juntament amb les xifres de 2006 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 
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Conceptes 2007 2006 Variació 

a. Operacions corrents (27.620) 517.096 (105,3%)

b. D'altres operacions no financeres (1.383.656) (551.901) (150,7%)

1. Total operacions no financeres (1.411.276) (34.805) (3954,8%)

2. Actius financers 0 0 -

3. Passius financers (400.200) (9.191) (4.254,3%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1.011.076) (43.996) (2.198,1%)

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 122.174 187.474 (34,8%)

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.009.953 1.321.932 (23,6%)

(-)  Desviacions de finançament positives de l'exercici 117.624 871.929 (86,5%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 3.427 593.481 (99,4)%

Quadre 3.3 
 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 ha generat un resultat pressupostari ajustat positiu per import de 3.427 euros. 
Aquesta circumstància denota una disminució del 99,4%, respecte del resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici anterior. 

En aquest sentit, interessa destacar que la liquidació de l'exercici genera un dèficit 
d'exercici corrent per un import d'1.011.076 euros, que és conseqüència del fet que les 
obligacions reconegudes en l'exercici han sigut superiors, en aqueixa quantitat, als drets 
reconeguts en l'exercici. 

En relació amb les despeses amb finançament afectat, a partir de la informació facilitada 
per l'Entitat s'ha comprovat que l'Ajuntament no ha formalitzat els controls que 
permeten fer el seguiment dels projectes, malgrat el que s'estableix en la regla 48 de la 
ICAL per a la gestió de tals projectes. En aquest sentit, no s'ha pogut verificar si els 
imports imputats en el càlcul del resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2007, són 
adequats. 

Finalment, interessa ressaltar que el càlcul del resultat pressupostari ajustat de l'exercici 
de 2007 es troba afectat pel fet que tant en aqueix exercici, com en el de 2008, l'Entitat 
ha incorporat al pressupost –mitjançant el preceptiu expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits– despeses d'exercicis anteriors per sengles imports de 56.823 
euros i 38.926 euros. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2007 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
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pressupostària, ja que s'hi ha posat de manifest una necessitat de finançament 
d'1.777.719 euros. 

Pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa ressaltar 
que aquesta s'ha vist alterada en l'exercici de 2007 a conseqüència de rectificacions i 
anul·lacions de drets pendents de cobrament; tal com es mostra en el quadre següent, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (17.172) (1) (17.171)
b. D'altres operacions no financeres (388) 0 (388)
1. Total operacions no financeres (17.560) (1) (17.559)
2. Actius financers 0 0 0
3. Passius financers 0 0 0
Variació resultats pressupostaris exercicis anteriors (17.560) (1) (17.559)

Quadre 3.4 
 

3.5 Anàlisi del romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot a la data de tancament de l'exercici. El detall 
del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i la seua 
comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en euros. 

 
 Conceptes 2007 2006 Variació 
1. (+) Fons líquids 678.990 2.168.384 (68,7%) 
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.075.125 915.898 17,4% 

 + del pressupost corrent 740.399 729.534 1,5% 
 + de pressuposts tancats 255.133 169.760 50,3% 
 + d'operacions no pressupostàries 79.807 16.818 374,5% 
 -  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (214) (214) 0,0% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 918.438 1.219.970 (24,7%) 
 + del pressupost corrent 443.414 699.852 (36,6%) 
 + de pressuposts tancats 145.584 145.967 (0,3%) 
 + d'operacions no pressupostàries 414.082 374.151 10,7% 
 -  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (84.642) 0 - 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 835.677 1.864.312 (55,2%) 
II. - Saldos de dubtós cobrament 108.280 133.640 (19,0%) 

III. - Excessos de finançament afectat 537.933 871.928 (38,3%) 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 189.464 858.744 (77,9%) 

Quadre 3.5 
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Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat ha obtingut un romanent de 
tresoreria positiu per import de 189.464 euros. Aquesta circumstància denota que el 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2007 ha disminuït en un 77,9%, respecte de 
l'obtingut en l'exercici anterior. 

La citada disminució del romanent de tresoreria es deu a la reducció del saldo en 
l'epígraf de tresoreria, del 68,7% respecte de l'exercici anterior. Aquesta circumstància 
ha sigut originada per la combinació dels percentatges d'execució dels ingressos i de les 
despeses en el pressupost de l'exercici de 2007, referits en l'apartat 3.3 de l'Informe. 

En relació amb les despeses amb finançament afectat, i tal com s'indica en l'apartat 3.4 
de l'Informe, cal dir que –a partir de la informació facilitada per l'Entitat– no es pot 
afirmar que s'hi hagen formalitzat els controls establits en la regla 48 de la ICAL per a 
gestionar aqueixes despeses, i no s'ha pogut comprovar l'adequació dels imports 
imputats. 

Els drets pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2007 procedents tant 
d'exercicis tancats, com de l'exercici corrent, són els següents, en euros. 

 
Any 

antiguitat 
Pent. cobr. 

01/01 Recaptació 
Pent. cobr. 

31/12 

1996 539 36 503 

1997 618 72 546 

1999 16.805 10.358 6.447 

2000 17.302 367 16.935 

2001 6.716 421 6.295 

2002 23.203 561 22.642 

2003 33.256 687 32.569 

2004 24.398 2.055 22.343 

2005 34.513 6.393 28.120 

2006 724.284 605.551 118.733 

2007 3.365.313 2.624.914 740.399 

Quadre 3.6 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat manté en el seu estat d'exercicis 
tancats certs drets pendents de cobrament que, en atenció a la seua antiguitat, haurien de 
ser analitzats per l'Entitat, a l'objecte de determinar la seua possible prescripció. 

3.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Benejússer, i d'acord amb el que 
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s'expressa en l'apartat 1.1 de l'Informe, es formulen les recomanacions que vénen tot 
seguit. 

En relació amb la gestió administrativa i econòmica de l'Ajuntament, i d'acord amb el 
que s'ha dit en l'apartat 2.3 de l'Informe, es formulen les recomanacions següents: 

- L'Entitat ha de posar els mitjans necessaris i suficients perquè els sistemes de 
registre, elaboració i comunicació sobre la gestió pressupostària desenvolupada 
durant l'exercici comptable es realitze d'acord amb els principis i les disposicions 
establits en la LRHL i la ICAL. 

- L'Entitat ha d'ajustar-se als terminis establits en els articles 193 i 212 de la 
LRHL per a l'aprovació de la liquidació del pressupost per part de l'alcalde i per 
a l'aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat, de cara a la 
posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes. 

Quant al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha dit 
en els apartats 3.4 i 3.5 de l'Informe sobre les despeses amb finançament afectat, es 
recomana que l'Entitat en porte un control i un seguiment per mitjà del sistema 
d'informació comptable, tal com recull la normativa comptable que hi és d'aplicació. Els 
dits control i seguiment han de permetre determinar les desviacions de finançament, tant 
les de l'exercici com les acumulades. 
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4. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS 

4.1 Informació general 

El municipi de Beniarrés es troba a la província d'Alacant, té un terme municipal amb 
una extensió de 20,72 quilòmetres quadrats i una població de dret que, a data 1 de gener 
de 2007, ascendia a 1.469 habitants. L'economia del municipi es basa fonamentalment 
en l'agricultura. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de Secretaria-Intervenció ha estat ocupat en propietat 
per una funcionària de carrera d'Administració local amb habilitació estatal; mentre que 
el lloc de tresorer ha estat ocupat per un regidor nomenat a aqueix efecte pel Ple de 
l'Ajuntament. 

La plantilla de personal que s'aprova juntament amb el pressupost, posa de manifest que 
l'Ajuntament compta amb dos llocs de treball de naturalesa funcionarial i tres de 
naturalesa laboral. L'Entitat local no té organismes autònoms ni entitats dependents. 

En la gestió pressupostària corresponent a l'exercici de 2007, l'Ajuntament ha aplicat el 
model simplificat de la Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre 
del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.042/2004, de 23 de novembre; així com el Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local que acompanya la 
citada Instrucció. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament s'ha limitat a 
determinades àrees significatives (tal com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe); en 
concret, a la formació del Compte General i a l'anàlisi del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2008. 

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 (tal com s'indica en l'apartat 4.3) una circumstància que afecta de 
forma significativa l'adequació del resultat pressupostari als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2007 podria haver-se vist afectat si hom 
havia imputat a l'exercici les despeses que foren objecte d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de l'Entitat i els pagaments pendents d'aplicar al 
pressupost, per una quantia global de 121.823 euros; tal com es detalla en l'apartat 4.3 
de l'Informe. 

Cal fer notar, així mateix, 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 descrites en els apartats 4.3 i 4.4 de l'Informe, que s'ha posat de manifest 
durant el període objecte de fiscalització una circumstància que representa un 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament. 
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Els expedients de despesa sobre els quals la Secretaria-Intervenció va formalitzar 
advertiments, perquè es tractava d'obligacions per a les quals no hi havia crèdit 
pressupostari suficient, havien d'haver sigut suspesos fins a la seua resolució per part del 
Ple de l'Entitat, tal com es disposa en l'article 217.2 de la LRHL; requisit que no s'ha 
complit. 

Finalment, s'ha d'assenyalar que 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 tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes 
jurídiques que disciplinen l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte 
pels òrgans responsables de l'Entitat local. 

4.3 Anàlisi del Compte General de l'exercici de 2007 

Hem revisat el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i s'ha 
comprovat que conté tota la documentació que s'estableix en l'article 209 de la LRHL i 
en les regles 85 i 86 de la ICAL. 

El Compte General ha sigut format d'acord amb el que es disposa en la regla 88 de la 
ICAL, i la memòria conté tota la informació que estipula el Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local, amb l'objectiu d'ampliar i 
comentar la informació continguda en el balanç, en el compte del resultat 
economicopatrimonial i en l'estat de liquidació del pressupost de l'Entitat. 

L'Entitat ha formalitzat tots els tràmits que l'article 212 de la LRHL preveu per a la 
formulació i aprovació del Compte General de l'exercici de 2007, entre els quals es 
troba la rendició de comptes per part dels comptedants, l'informe a la Comissió Especial 
de Comptes, l'exposició al públic, l'aprovació del Ple de la corporació i l'enviament als 
òrgans de control extern. 

S'ha de manifestar, no obstant això, que no s'ha complit el termini previst en l'article 
212 de la LRHL per a l'aprovació del Compte General, ja que aquest va ser aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament en data 19 de desembre de 2008, quan calia haver-lo aprovat abans 
de l'1 d'octubre de l'exercici de 2008. 

En el mateix sentit, la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007 fou aprovada per 
Decret de l'Alcaldia de 2 de juny de 2008, fora del termini legalment establit en l'article 
191.3 de la LRHL, ja que calia haver-la confeccionada i aprovada abans de l'1 de març 
d'aqueix exercici. 

En la citada liquidació del pressupost, figuren 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 
i que s'han de calcular tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant els 
drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 
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Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2007, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modifcs. Definitiva Drets % exec. Recaptac. % recap.

Imposts directes 138.500 0 138.500 142.850 103,1% 139.953 98,0% 

Imposts indirectes 25.000 0 25.000 16.952 67,8% 16.952 100,0% 

Taxes i d'altres ingressos 108.673 15.419 124.092 102.984 83,0% 71.929 69,8% 

Transferències corrents 292.590 2.798 295.388 306.771 103,9% 270.935 88,3% 

Ingressos patrimonials 230 0 230 1.567 681,3% 1.567 100,0% 

Alienació inversions reals 74.849 0 74.849 0 0,0% 0 - 

Transferències de capital 305.858 33.605 339.463 116.372 34,3% 35.613 30,6% 

Actius financers 0 45.336 45.336 0 - 0 - 

Passius financers 196.300 0 196.300 156.889 79,9% 156.889 100,0% 

Total 1.142.000 97.158 1.239.158 844.385 68,1% 693.838 82,2% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. líqs. % pag. 

Despeses de personal 166.757 9.480 176.237 174.468 99,0% 171.682 98,4% 

Compra béns i serveis 320.559 31.289 351.848 351.116 99,8% 348.235 99,2% 

Interessos 7.451 0 7.451 4.102 55,1% 4.102 100,0% 

Transferències corrents 48.650 700 49.350 46.651 94,5% 45.665 97,9% 

Inversions reals 584.259 55.689 639.948 368.754 57,6% 327.032 88,7% 

Transferències de capital 4.000 0 4.000 3.295 82,4% 3.295 100,0% 

Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 

Passius financers 10.324 0 10.324 10.323 100,0% 10.323 100,0% 

Total 1.142.000 97.158 1.239.158 958.709 77,4% 910.334 95,0% 

Quadre 4.1 
 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, la liquidació de l'estat de despeses presenta 
un grau d'execució del 77,4%, a conseqüència del fet que el capítol d'inversions reals 
(que és el més significatiu del pressupost de l'Ajuntament) té un grau d'execució que es 
situa en el 57,6%. 
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En l'estat d'ingressos, es pot observar que el grau d'execució en la liquidació del 
pressupost és del 68,1%; circumstància que té el seu origen en el fet que el capítol de 
transferències de capital (que és el més significatiu del pressupost de l'Entitat) haja 
tingut un percentatge d'execució del 34,3%. 

A fi d'aclarir el que s'ha expressat en el paràgraf anterior, en el quadre següent es mostra 
–amb les xifres expressades en euros– l'execució pressupostària del citat capítol de 
transferències de capital de l'estat d'ingressos, i on es posa de manifest el limitat grau 
d'execució i de realització d'aquest capítol, que és fonamental per al finançament de 
l'estat de despeses, sobretot en allò que afecta al capítol d'inversions reals. 

 

Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Grau 
execució 

Recaptació 
neta 

Grau 
realització

De la Comunitat Autònoma 75.893 93.293 122,9% 24.813 26,6%

De la Diputació Provincial 263.570 23.079 8,8% 10.800 46,8%

D'empreses privades 0 0 - 0 -

Total 339.463 116.372 34,3% 35.613 30,6%

Quadre 4.2 
 

En un altre ordre de coses, interessa manifestar que l'Ajuntament de Beniarrés compta 
amb un inventari de béns i drets actualitzat a data 31 de desembre de 2002, el qual està 
en procés de revisió per tal d'actualitzar-lo; tal i com s'estableix en l'article 17.1 del 
Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

En relació amb el valor de l'immobilitzat de l'Entitat que figura en la comptabilitat 
financera, interessa ressaltar que aquell no guarda la necessària coherència amb el valor 
que hauria de figurar en l'inventari general de l'Entitat, ja que l'Ajuntament no compta 
amb tal inventari, i no se n'ha formalitzat cap inventari específic de caràcter comptable, 
malgrat el que disposa la regla 17 de la ICAL. 

D'altra banda, l'Entitat no ha imputat en la seua comptabilitat financera les correccions 
de valor que cal registrar en relació amb l'immobilitzat, ni les provisions pels saldos de 
dubtós cobrament; a pesar de disposar-ho així les regles 18 i 53 de la ICAL. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha posat de manifest també que el 
procediment d'execució de les despeses de funcionament, l'inicia l'alcalde o els regidors 
delegats, sense que la Intervenció emeta cap certificat previ d'existència de crèdit. En 
aquests supòsits –segons la informació facilitada–, s'efectua una consulta verbal a la 
Secretaria-Intervenció, a l'objecte de conéixer sobre l'existència o no de crèdit 
pressupostari. 

El fet anterior posa de manifest la necessitat que l'Ajuntament establisca uns 
procediments d'execució pressupostària que garantisquen, en tots els supòsits, el 
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compliment de la funció interventora, tal i com es detalla en l'article 214 de la LHRL, 
en el marc previst per l'article 219 de la LRHL. Cal fer notar que en el cas de les 
obligacions contretes per raó de les inversions, sí que es formalitzen els certificats 
d'existència de crèdit. 

En l'anàlisi de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2007, s'ha comprovat 
que no està prevista la possibilitat d'aplicar procediments alternatius de fiscalització per 
a les despeses excloses d'intervenció prèvia; malgrat el que es preveu en l'article 219.4 
de la LRHL. 

4.4 Anàlisi del resultat pressupostari 

En el quadre següent es recull, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2007, juntament amb les xifres de 2006 i les variacions 
entre tots dos exercicis. 

 
Conceptes 2007 2006 Variació 

a. Operacions corrents (5.214) (25.109) 79,2%

b. D'altres operacions no financeres (255.677) 288.766 (188,5%)

1. Total operacions no financeres (260.891) 263.656 (199,0%)

2. Actius financers 0 0 -

3. Passius financers 146.567 (128.816) 213,8%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE LE'XERCICI (114.324) 134.841 (184,8%)

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 28.979 72.736 (60,2%)

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 97.546 13.410 627,4%

(-)  Desviacions de finançament positives de l'exercici (61.589) (217.764) 71,7%

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (49.388) 3.222 (1.632,8%)

Quadre 4.3 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 ha generat un resultat pressupostari ajustat negatiu de 49.388 euros. Aquesta 
circumstància denota una disminució del 1.432,7%, respecte del resultat pressupostari 
ajustat de l'exercici anterior. 

En aqueix mateix sentit, la liquidació de l'exercici de 2007 ha generat un dèficit 
d'exercici corrent per import de 114.324 euros, a conseqüència del fet que les 
obligacions reconegudes en l'exercici han sigut superiors en aqueixa quantitat als drets 
reconeguts en el mateix exercici. Cal manifestar –tal com es detalla en l'apartat 4.3 de 
l'Informe– que el grau d'execució de l'estat d'ingressos ha sigut del 68,1%; mentre que el 
grau d'execució de l'estat de despeses s'ha elevat al 77,4%. 
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Pel que fa a l'import del resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2007, interessa 
destacar que aqueix import es veuria modificat pels imports dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats per l'Entitat. S'ha comprovat que, en 
data 30 de març de 2007, el Ple de la corporació aprovà un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per obligacions generades en exercicis anteriors per un import de 
14.981 euros, i que amb posterioritat, en el Ple del dia 1 de febrer de 2008, s'aprovaren 
dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits per obligacions generades en 
exercicis anteriors per sengles imports de 52.329 euros i 17.168 euros. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, s'ha de dir que l'Entitat té 
imputades a la comptabilitat financera de l'exercici de 2007 despeses pendents d'aplicar 
al pressupost de l'exercici per un import de 37.345 euros, que també afecten el càlcul del 
resultat pressupostari de l'exercici, ja que es tracta d'obligacions reconegudes de 
l'exercici de 2007, encara que la seua imputació pressupostària s'haja traslladat a 
l'exercici de 2008. 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha comprovat, d'altra banda, que la secretària-
interventora de l'Ajuntament, durant l'exercici de 2007, efectuà advertiments a sis 
decrets de l'Alcaldia referits a pagaments per un total de 63.736 euros, d'acord amb el 
que es disposa en l'article 217.2.b) de la LRHL, dels quals interessa remarcar les 
circumstàncies següents: 

- En relació amb la xifra anterior, hi ha constatació que un total de 14.981 euros 
foren objecte d'un reconeixement extrajudicial de crèdits; al contrari del que 
ocorre amb la xifra restant, que és de 48.755 euros, els quals –d'acord amb la 
informació revisada– quedaren a la data de tancament de l'exercici com a 
pagaments pendents d'aplicació pressupostària. 

- Els sis advertiments de legalitat formalitzats tenen el seu origen en la contracció 
de diverses obligacions que no comptaven amb la preceptiva consignació 
pressupostària, cosa que incomplia el que es disposa en l'article 185.2 de la 
LRHL i en l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del 
qual es desenvolupa la LRHL en matèria de pressupost i despesa pública. 

- Atés que les discrepàncies formulades en els advertiments es referien a la 
insuficiència de crèdit pressupostari, els expedients de despesa havien d'haver 
sigut suspesos fins a la seua resolució per part del Ple de l'Entitat, tal com es 
disposa en l'article 217.2 de la LRHL; cosa que no es va fer. 

Quant a les despeses amb finançament afectat, interessa ressaltar que el procediment 
utilitzat per l'Ajuntament per a comptabilitzar els ingressos per transferències de capital 
i les despeses per inversions, impedeix que es generen desviacions de finançament en 
l'exercici. Això impedeix al seu torn calcular adequadament el resultat pressupostari 
ajustat, ja que, si hom havia comptabilitzat correctament els dits ingressos per 
transferències de capital i les despeses per inversions, es podrien haver generat 
desviacions de finançament que haurien afectat l'import de l'esmentada magnitud. 
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L'Ajuntament no ha portat el control de les despeses amb finançament afectat, 
mitjançant les estimacions inicials de la inversió i el seu finançament i de l'execució 
plurianual de la dit inversió, amb la finalitat d'obtenir informació sobre les desviacions 
de finançament –a pesar de disposar-ho així la regla 44 de la ICAL–, i no ha sigut 
possible calcular l'import a què pujarien tant les desviacions de finançament de 
l'exercici de 2007, com les desviacions acumulades, ni el seu impacte sobre el resultat 
pressupostari. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts al resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2007 –en termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi 
d'estabilitat pressupostària, atés que s'hi ha posat de manifest una necessitat de 
finançament de 279.823 euros. 

Pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa ressaltar 
que aquesta s'ha vist alterada en l'exercici de 2007 a conseqüència de rectificacions i 
anul·lacions de drets pendents de cobrament; tal com es mostra en el quadre següent, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (1.227) - (1.227)

b. D'altres operacions no financeres (73) - (73)

1. Total operacions no financeres (1.227) - (1.227)

2. Actius financers 0 - 0

3. Passius financers 0 - 0

Variació resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (1.300) - (1.300)

Quadre 4.4 
 

4.5 Anàlisi del romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot a la data de tancament de l'exercici. El detall 
del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i la seua 
comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en euros. 
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 Conceptes 2007 2006 Variació 

1. (+) Fons líquids 70.995 206.113 (65,6%) 

2. (+) Drets pendents de cobrament 174.951 223.582 (21,8%) 

 + del pressupost corrent 150.547 160.110 (6,0%) 

 + de pressuposts tancats 16.967 53.751 (68,4%) 

 + d'operacions no pressupostàries 7.437 9.721 (23,5%) 

 -  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 - 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 82.547 154.976 (46,7%) 

 + del pressupost corrent 48.375 112.324 (56,9%) 

 + de pressuposts tancats 1.406 535 162,8% 

 + d'operacions no pressupostàries 38.331 42.117 (9,0%) 

 -  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 5.565 0 - 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 163.399 274.719 (40,5%) 

II. - Saldos de dubtós cobrament 5.990 9.339 (35,9)% 

III. - Excessos de finançament afectat 161.334 161.158 0,1% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) (3.925) 104.222 (103,8%) 

Quadre 4.5 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat ha obtingut un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu per import de 3.925 euros, cosa que denota 
una disminució del 103,8% respecte de l'exercici anterior. S'ha comprovat que 
l'Ajuntament, en compliment del que s'estableix en l'article 193 de la LRHL per als 
supòsits en què el romanent de tresoreria siga negatiu, aprovà el pressupost inicial de 
l'exercici de 2009 amb un superàvit equivalent al citat import negatiu del romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2007. 

Es pot observar que una de les causes concretes per les quals s'ha generat un romanent 
negatiu de tresoreria es troba en la discordança que existeix entre l'execució 
pressupostària del capítol d'inversions reals de l'estat de despeses, que s'elevà al 57,6% 
en l'exercici de 2007, i el capítol de transferències de capital de l'estat d'ingressos, que 
va ser del 34,3%; tal i com es comenta en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

El fet de no haver generat suficients recursos en el citat capítol del pressupost 
d'ingressos per a finançar les inversions previstes en el pressupost, ha generat un dèficit 
de finançament que penalitza negativament el càlcul del romanent de tresoreria de 
l'exercici. 

Pel que fa a la comptabilitat de les despeses amb finançament afectat –tal com s'ha 
comentat en l'apartat 4.4 de l'Informe–, l'Entitat no ha portat el control de les despeses 

- 33 - 



Fiscalització parcial de cinc ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

amb finançament afectat, malgrat el que es disposa en la regla 44 de la ICAL; raó per la 
qual no ha sigut possible confirmar la xifra consignada en el romament de tresoreria. 

L'Entitat, en aplicació del que es disposa en la base 45 de les bases d'execució del 
pressupost de l'exercici de 2007 per a calcular els drets pendents de cobrament de difícil 
recaptació, ha realitzat una estimació d'aqueixos drets que ha donat com a resultat un 
import de 5.990 euros, els quals han sigut consignats en el romanent de tresoreria 
acomplint el que es disposa en l'article 191.2 de la LRHL. 

Els drets pendents de cobrament a la data de tancament de l'exercici de 2007, procedents 
tant d'exercicis tancats com de l'exercici corrent, amb les xifres expressades en euros, 
són els que detallem a continuació. 

 
Any 

antiguitat 
Pent. cobr. 

01/01/07 Recaptació 
Pent. cobr. 

31/12/07 

1995 99 0 99 

1997 382 0 382 

2000 124 0 124 

2001 200 12 188 

2002 117 13 104 

2003 140 0 140 

2004 1.513 401 1.112 

2005 50.893 43.531 7.362 

2006 159.259 151.803 7.456 

2007 844.385 693.838 150.547 

Quadre 4.6 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, en l'exercici de 2007 s'ha produït un 
significatiu increment dels drets pendents de cobrament, puix que s'han incrementat fins 
a la xifra de 150.547 euros. 

L'Ajuntament manté en els seus estats comptables, com a drets pendents de cobrament, 
imports que per raó de la seua antiguitat podrien haver prescrit; encara que es tracta 
d'imports que no són significatius. 

4.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Beniarrés, i d'acord amb el que es 
recull en l'apartat 1.1de l'Informe, es formulen les recomanacions que vénen a 
continuació. 
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En relació amb la gestió administrativa i econòmica de l'Ajuntament, i d'acord amb el 
que s'expressa en l'apartat 4.3 de l'Informe, es recomana el següent: 

- L'Entitat ha d'ajustar-se als terminis establits en els articles 191.3 i 212 de la 
LRHL per a aprovar la liquidació del pressupost, així com per a rendir i aprovar 
el Compte General i fer-ne la tramesa posterior a la Sindicatura de Comptes. 

- L'Ajuntament ha de completar l'actualització de l'inventari dels seus béns i drets, 
d'acord amb els requisits establits en l'article 17.1 del Reial Decret 1.372/1986, 
de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats 
Locals. En aquest mateix sentit, l'Entitat ha de formalitzar-ne un inventari 
específic de caràcter comptable, tal com exigeix la regla 17 de la ICAL de 2004. 

- L'Entitat ha d'establir uns procediments d'execució pressupostària que 
garantisquen el compliment de la funció interventora, i valorar la possibilitat 
d'establir en les bases d'execució del pressupost un procediment de fiscalització 
alternatiu per a les despeses excloses d'intervenció prèvia; d'acord amb el que es 
disposa en els articles 214 i 219 de la LRHL. 

Quant al resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha 
expressat en els apartats 4.4 i 4.5 de l'Informe en relació amb les despeses amb 
finançament afectat, es recomana que l'Entitat en porte un control i seguiment per mitjà 
del sistema d'informació comptable; tal com es recull en la normativa comptable que hi 
és d'aplicació. Aquest control i seguiment ha de permetre determinar les desviacions de 
finançament, tant les de l'exercici com les acumulades. 
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5. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CAMPORROBLES 

5.1 Informació general 

El municipi de Camporrobles es troba a  la província de València, té un terme municipal 
amb una extensió de 89,5 quilòmetres quadrats i una població de dret que, en data 1 de 
gener de 2007, ascendia a 1.405 habitants. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de Secretaria-Intervenció ha estat ocupat en propietat 
per una funcionària de carrera d'Administració local amb habilitació estatal; mentre que 
el lloc de tresorer ha estat ocupat per un regidor nomenat a aqueix efecte pel Ple de 
l'Ajuntament. 

La plantilla de personal que s'aprova juntament amb el pressupost, posa de manifest que 
l'Ajuntament compta amb cinc llocs de treball de naturalesa funcionarial i tres de 
naturalesa laboral. L'Entitat local no té organismes autònoms ni entitats dependents. 

En la gestió pressupostària corresponent a l'exercici de 2007, l'Ajuntament ha aplicat el 
model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre; així com el Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local que acompanya la 
citada Instrucció. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament s'ha limitat a 
determinades àrees significatives –tal com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe–, en 
concret a la formació del Compte General, i a l'anàlisi del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2007. 

5.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest –tal com s'indica en els apartats 5.4 i 5.5– 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'Entitat no té en compte les desviacions de finançament a l'hora de calcular el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, perquè no utilitza criteris 
comptables adequats per a comptabilitzar els projectes de despesa amb 
finançament afectat i no efectua un control i seguiment d'aquestes despeses; 
malgrat el que s'estableix en la regla 48 de la ICAL. 

- L'Entitat, per a fer el càlcul del romanent de tresoreria, no ha imputat imports de 
drets de difícil recaptació o de saldos de dubtós cobrament, els quals haurien 
alterat el resultat final del dit càlcul; quan, a partir de la revisió efectuada, s'ha 
pogut constatar que efectivament s'hi havia d'haver imputat almenys la quantitat 
de 18.733 euros. 
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Així mateix, cal fer notar, 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 dels fets descrits 
en els apartats 5.2, 5.3 i 5.5 de l'Informe, que s'ha posat de manifest durant el període 
objecte de fiscalització una circumstància que representa un incompliment rellevant de 
la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament. 

L'Ajuntament no té formalitzat un inventari dels seus béns i drets que s'ajuste als 
requisits establits en l'article 17.1 del Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà 
del qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

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 
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. 

5.3 Anàlisi del Compte General de l'exercici de 2007 

Hem revisat el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i s'ha 
comprovat que conté tota la documentació que s'estableix en l'article 209 de la LRHL i 
en les regles 97 i 98 de la ICAL. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que el Compte General de l'exercici de 2007 ha sigut 
format d'acord amb el que es disposa en la regla 100 de la ICAL, i que la memòria que 
forma part del Compte General conté tota la informació que s'estableix en el Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local. 

L'Entitat local ha formalitzat tots els tràmits inicials que l'article 212 de la LRHL preveu 
per a la formulació i aprovació del Compte General de l'exercici de 2007, entre els quals 
es troba la rendició dels comptes per part dels comptedants, l'informe de la Comissió 
Especial de Comptes i l'exposició al públic. 

No obstant això, cal fer notar que no s'ha complit el termini previst en l'article 212 de la 
LRHL per a aprovar el Compte General, ja que aquest fou aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 13 de març de 2009, quan calia haver-ho fet abans del primer 
d'octubre de l'exercici de 2008. D'altra banda, la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2007 fou aprovada per mitjà d'un Decret de l'Alcaldia de 28 de juliol de 2008, fora 
del termini legalment establit en l'article 191.3 de la LRHL, atés que calia haver-la 
confeccionada i aprovada abans del primer de març de 2008. 

En relació amb la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007, interessa assenyalar 
que tant l'informe del secretari-interventor, com el Decret de l'Alcaldia que l'aprova, 
recullen el detall numèric de les magnituds que es desprenen de la dita liquidació, i que 
aquesta s'ajusta al que es disposa en l'article 191.2 de la LRHL. 
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En la citada liquidació del pressupost figuren 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 
i que s'han de calcular tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant 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 2007, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recaptac. % recap.

Imposts directes 313.700 0 313.700 240.190 76,6% 215.895 89,9% 

Imposts indirectes 50.000 0 50.000 81.841 163,7% 48.640 59,4% 

Taxes i d'altres ingressos 318.400 0 318.400 251.364 78,9% 228.794 91,0% 

Transferències corrents 293.000 0 293.000 284.197 97,0% 221.766 78,0% 

Ingressos patrimonials 86.400 0 86.400 40.448 46,8% 20.923 51,7% 

Alienació inversions reals 90.000 0 90.000 0 0,0% 0 - 

Transferències de capital 1.838.500 0 1.838.500 460.557 25,1% 251.089 54,5% 

Actius financers 1.000 0 1.000 0 0,0% 0 - 

Passius financers 7.500 0 7.500 0 0,0% 0 - 

Total 2.998.500 0 2.998.500 1.358.597 45,3% 987.107 72,7% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. líqus. % pag. 

Despeses de personal 226.300 0 226.300 176.946 78,2% 174.242 98,5% 

Compra béns i serveis 531.500 0 531.500 426.737 80,3% 350.645 82,2% 

Interessos 11.500 0 11.500 2.388 20,8% 2.304 96,5% 

Transferències corrents 222.800 0 222.800 143.279 64,3% 21.609 15,1% 

Inversions reals 1.994.400 0 1.994.400 781.244 39,2% 348.981 44,7% 

Transferències de capital 0 0 0 0 - 0 - 

Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 

Passius financers 12.000 0 12.000 0 0,0% 0 - 

Total 2.998.500 0 2.998.500 1.530.594 51,0% 897.781 58,7% 

Quadre 5.1 
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Com es pot comprovar en el quadre anterior, l'execució pressupostària de l'estat de 
despeses representa un 51% sobre el pressupost definitiu de l'exercici, cosa que no pot 
considerar-se satisfactòria. En aquest sentit, es pot destacar que el capítol d'"Inversions 
reals", que és el més representatiu del pressupost, té un grau d'execució del 39,2%. 

Cal dir també que, en la liquidació de l'estat de despeses, el grau de realització és del 
58,7%, que no es pot considerar satisfactori, especialment pel que fa al capítol de 
"Transferències corrents", en què el grau d'execució ha sigut del 15,1%. 

En l'estat d'ingressos, la liquidació del pressupost presenta un grau d'execució del 
45,3%; mentre que el grau de realització ha sigut del 72,7%. 

Les causes dels limitats percentatges d'execució i realització en el pressupost d'ingressos 
de l'exercici es troba, principalment, en el capítol de "Transferències de capital", en què 
els graus d'execució i de realització han sigut respectivament del 25,1% i del 54,5%; 
quan aquest capítol representa el 61,3% del total d'ingressos del pressupost definitiu. 

En aqueix sentit, i a fi d'aclarir el que s'ha expressat en el paràgraf anterior, en el quadre 
següent es mostra, en euros, l'execució pressupostària del capítol de "Transferències de 
capital" de l'estat d'ingressos. 

 

Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Grau 
execució 

Recaptació 
neta 

Grau 
realització

De la Comunitat Autònoma 887.200 194.710 21,9% 21.554 11,1%

De la Diputació Provincial 700.000 83.817 12,0% 49.083 58,6%

D'institucions sense fins de lucre 251.300 182.030 72,4% 180.452 99,1%

Total 1.838.500 460.557 25,1% 251.089 54,5%

Quadre 5.2 
 

També s'ha de dir que l'anàlisi de la documentació facilitada per l'Ajuntament sobre les 
previsions pressupostàries i els drets reconeguts en determinats conceptes del pressupost 
d'ingressos, ha posat de manifest una deficient tècnica pressupostària de l'Entitat, ja que 
en determinades partides del pressupost s'han consignat quantitats molt superiors a les 
dels drets liquidats en exercicis anteriors, les quals no era previsible que fossen 
recaptades per l'Ajuntament. 

En un altre ordre de coses, interessa remarcar que l'Ajuntament té formalitzat un 
inventari dels seus béns i drets que no s'ajusta als requisits establits en l'article 17.1 del 
Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual es va aprovar el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals. L'inventari actual es va formalitzar l'any 1989, i 
solament hi ha anotats els camins, les finques rústiques, els solars, els carrers i els 
edificis municipals. 
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En relació amb els béns que haurien d'estar registrats en l'inventari de l'Entitat, s'ha 
posat de manifest que en data 2 d'octubre de 1993 la Generalitat formalitzà la cessió a 
l'Ajuntament de l'edifici on aquest té la seu (i on també es desenvolupen activitats 
culturals), per un període de deu any; però no s'ha realitzat cap gestió per a renovar o 
prorrogar la dita cessió. 

En relació amb el valor de l'immobilitzat de l'Entitat que figura en la comptabilitat 
financera, interessa ressaltar que el dit valor no guarda la necessària coherència amb el 
valor que hauria de figurar en l'inventari general de l'Entitat, i que no se n'ha formalitzat 
cap inventari específic de caràcter comptable; malgrat el que s'estableix en la regla 16 
de la ICAL. L'Entitat, d'altra banda, no ha imputat en la seua comptabilitat financera les 
correccions de valor que cal registrar en relació amb l'immobilitzat, ni les provisions 
pels saldos de dubtós cobrament; a pesar de disposar-ho així les regles 17 i 60 de la 
ICAL. 

També s'ha posat de manifest que el procediment d'execució de les despeses de 
funcionament, l'inicien l'alcalde o els regidors delegats; sense que la Intervenció emeta 
cap certificat previ d'existència de crèdit. En aquests supòsits, segons la informació 
facilitada, es realitza una consulta verbal a la Secretaria-Intervenció, a l'objecte de saber 
si existeix o no crèdit pressupostari. 

La circumstància anterior posa de manifest la necessitat que l'Ajuntament establisca uns 
procediments d'execució pressupostària que garantisquen en tots els supòsits el 
compliment de la funció interventora, tal com es detalla en l'article 214 de la LRHL, en 
el marc previst en l'article 219 de la LRHL. S'ha de dir que, en els supòsits de les 
obligacions contretes per raó de les inversions, sí que es formalitzen els certificats 
d'existència de crèdit. 

En l'anàlisi de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2007, s'ha comprovat 
que no està prevista la possibilitat d'aplicar procediments alternatius de fiscalització per 
a les despeses excloses d'intervenció prèvia; malgrat el que s'estableix en l'article 219.4 
de la LRHL. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que en data 19 d'octubre de 2007 l'Ajuntament aprovà un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 28.541,53 euros, per 
serveis rebuts en l'exercici de 2005; aquesta circumstància posa de manifest la 
realització de despeses al marge de les previstes en els pressuposts anuals de l'Entitat. 

5.4 Anàlisi del resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2007, juntament amb les xifres de 2006 i les variacions 
entre tots dos exercicis. 
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Conceptes 2007 2006 Variació 

a. Operacions corrents 148.690 372.492 (60,1%)

b. D'altres operacions no financeres (320.687) (102.464) (213,0%)

1. Total operacions no financeres (171.997) 270.028 (163,7%)

2. Actius financers 0 0 -

3. Passius financers 0 0 -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (171.997) 270.028 (163,7%)

(+) 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 (171.997) 270.028 (163,7%)

Quadre 5.3 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 ha generat un resultat pressupostari ajustat negatiu per import de 171.997 euros, 
cosa que denota una disminució del 163,7%, respecte del resultat pressupostari ajustat 
de l'exercici anterior. 

Cal manifestar que el dèficit de l'exercici s'ha generat perquè el grau d'execució de 
l'estat d'ingressos ha sigut sensiblement inferior al grau d'execució de l'estat de 
despeses, ja que presenten sengles percentatges del 45,3% i del 51,0%. 

S'ha comprovat que, en el càlcul del resultat pressupostari ajustat (que es fa en l'informe 
preceptiu de la Secretaria-Intervenció) que acompanya l'expedient d'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2007, hi ha un error que posa de manifest una 
deficiència de control intern que no s'havia d'haver produït. 

En aqueix sentit, en el citat informe s'imputa, com a drets reconeguts nets per 
operacions corrents, l'import de 889.856 euros; quan, de la liquidació del pressupost, es 
desprén que l'import generat ha sigut de 898.040 euros. Aquesta circumstància ha fet 
que el resultat pressupostari ajustat aprovat pel Decret de l'Alcaldia, per import de 
180.181 euros, siga incorrecte, ja que no coincideix amb les xifres de la liquidació de 
l'exercici (tal com es mostra en el quadre anterior), on el resultat pressupostari ajustat 
s'eleva a 171.997 euros. 

Quant a les despeses amb finançament afectat, interessa ressaltar que el procediment 
utilitzat per l'Ajuntament per a comptabilitzar els ingressos per transferències de capital 
i les despeses per inversions, impedeix que es generen desviacions de finançament en 
l'exercici. S'ha comprovat que l'Ajuntament, al final de l'exercici, reconeix com a drets 
els imports per transferències de capital no rebuts, però que previsiblement es rebran en 
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l'exercici següent, i que reconeix com a obligacions de l'exercici les previsions 
d'inversió encara no executades. 

La circumstància anterior impedeix calcular adequadament l'import del resultat 
pressupostari ajustat i el del romanent de tresoreria, ja que, si hom els havia 
comptabilitzats correctament, en els ingressos per transferències de capital i en les 
despeses per inversions es podrien haver generat desviacions de finançament que 
haurien afectat l'import de les dites magnituds. 

L'Ajuntament no ha portat el control de les despeses amb finançament afectat, 
mitjançant les estimacions inicials de la inversió i del seu finançament i l'execució 
plurianual de la dita inversió, a l'objecte d'obtenir informació sobre les desviacions de 
finançament –malgrat el que es disposa en la regla 48 de la ICAL–, i no ha sigut 
possible calcular l'import a què ascendirien tant les desviacions de finançament de 
l'exercici de 2007, com les desviacions acumulades, ni el seu impacte sobre el resultat 
pressupostari. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2007 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, atés que s'hi ha posat de manifest una necessitat de finançament de 
335.732 euros. 

Pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa remarcar 
que aquesta no s'ha vist alterada en l'exercici de 2007 a causa de rectificacions ni 
anul·lacions de drets pendents de cobrament i d'obligacions pendents de pagament. 

5.5 Anàlisi del romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot a la data de tancament de l'exercici. El detall 
del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i la seua 
comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en euros. 
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 Conceptes 2007 2006 Variació 

1. (+) Fons líquids 361.667 141.856 155,0% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 619.349 797.855 (22,4%) 

 + del pressupost corrent 371.490 533.865 (30,4%) 

 + de pressuposts tancats 239.644 255.742 (6,3%) 

 + d'operacions no pressupostàries 8.496 8529 (0,4%) 

 -  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 281 281 0,0% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.046.811 833.510 25,6% 

 + del pressupost corrent 632.814 411.649 53,7% 

 + de pressuposts tancats 206.470 208.170 (0,8%) 

 + d'operacions no pressupostàries 207.527 213.691 (2,9%) 

 -  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 - 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) (65.795) 106.202 (162,0%) 

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) (65.795) 106.202 (162,0%) 

Quadre 5.4 
 

S'ha de dir que el romanent de tresoreria de l'Ajuntament presentat en la Sindicatura de 
Comptes, tant el de l'exercici de 2006 com el de l'exercici de 2007, no coincideix amb el 
que figura en el quadre anterior, ja que els "Ingressos realitzats pendents d'aplicació"      
–per un import de 281 euros– han sigut sumats per l'Entitat, i no restats; que és com 
calia haver-ho fet. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que els imports imputats per a calcular el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2007 aprovats per l'Entitat, no són coherents amb les xifres 
que es generen a partir de la liquidació del pressupost de l'exercici. En aquest sentit, 
l'import dels "Deutors pendents de cobrament d'exercici corrent" imputat per l'Entitat 
per a calcular el romanent de tresoreria, ha sigut de 363.306 euros; quan la quantitat que 
se'n desprén de la liquidació del pressupost és de 371.490 euros. Aquesta circumstància 
ha determinat que l'Ajuntament haja aprovat un romanent de tresoreria negatiu de 
74.407 euros, quan el que es desprén de la liquidació del pressupost és de 65.795 euros, 
també negatiu; tal com es mostra en el quadre anterior. 

L'Entitat ha obtingut un romanent de tresoreria negatiu de 65.795 euros, cosa que ha 
significat una disminució del 162% respecte de la xifra de l'exercici anterior. La causa 
principal que ha generat el citat romanent de tresoreria negatiu, ha sigut la discordança 
existent entre l'execució pressupostària del capítol 6 de l'estat de despeses, "Inversions 
reals" (que ha sigut del 39,2%), i la del capítol 7 de l'estat d'ingressos, "Transferències 
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de capital" (que ha sigut del 25,1%). En la mesura en què no s'han generat suficients 
recursos o drets en el capítol de transferències de capital de l'estat d'ingressos per a 
finançar les inversions que s'executen, s'ha generat un dèficit de finançament que 
penalitza negativament el càlcul del romanent de tresoreria de l'exercici. 

L'Ajuntament, en atenció al signe negatiu del romanent de tresoreria de l'exercici, i 
d'acord amb el que es disposa en l'article 193.2 de la LRHL, ha formalitzat un préstec 
per import de 51.510 euros destinat a cobrir una part del dit dèficit; préstec que ha sigut 
adjudicat al Banco de Crédito Local, en virtut de l'acord del Ple de l'Entitat de 13 de 
febrer de 2009. 

Quant a les despeses amb finançament afectat, interessa remarcar –tal com s'ha 
comentat en l'apartat 5.4– que el procediment utilitzat per l'Ajuntament per a 
comptabilitzar els ingressos per transferències de capital i les despeses per inversions, 
impedeix que es generen desviacions de finançament en l'exercici; desviacions que calia 
haver tingut en compte a l'hora de calcular el romanent de tresoreria de l'exercici. 

S'ha comprovat que en l'exercici de 2007 existien certs agents que finançaren 
inversions, raó per la qual és possible que s'hi haguessen produït les dites desviacions de 
finançament; encara que no hi ha dades que permeten apreciar l'import a què 
ascendirien les desviacions de finançament acumulades, ni el seu impacte sobre el 
romanent de tresoreria. 

En un altre ordre de coses, interessa destacar que l'Ajuntament no ha imputat cap import 
per deutors pendents de cobrament de difícil recaptació; quan, segons el que disposa en 
les bases d'execució del pressupost de l'exercici, calia haver imputat el 30% del saldo 
dels deutors pendents de cobrament dels capítols I, II i III de l'estat d'ingressos de 
pressuposts tancats. 

En aqueix sentit, una vegada realitzat l'oportú càlcul en funció del que s'estableix en les 
mencionades bases d'execució, els drets pendents de cobrament de difícil recaptació a 
31 de desembre de 2007 ascendirien a un import de 18.733 euros. En conseqüència, si 
hom havia imputat aquesta quantitat al càlcul del romanent de tresoreria de l'exercici de 
2007, aquest hauria donat un import negatiu de 84.528 euros. 

La circumstància anterior suposa un incompliment del que es disposa en l'article 191.2 
de la LRHL, en el qual s'estableix que la quantificació del romanent de tresoreria s'ha de 
realitzar tenint en compte els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o 
impossible recaptació. 

Cal manifestar que els drets pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2007 
procedents tant d'exercicis tancats, com de l'exercici corrent, són els següents, amb les 
xifres expressades en euros. 
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Any 

antiguitat 
Pent. cobr. 

01/01/07 Recaptació 
Pent. cobr. 

31/12/07 

1989 639 0 639 

1990 60 0 60 

1991 160 0 160 

1992 887 0 887 

1993 1.788 0 1.788 

1994 2.918 0 2.918 

1995 1.041 0 1.041 

1996 2.495 0 2.495 

1997 973 0 973 

1998 1.394 0 1.394 

1999 16.930 0 16.930 

2000 9.842 0 9.842 

2001 2.050 0 2.050 

2002 30.847 597 30.250 

2003 2.437 215 2.222 

2004 5.889 822 5.068 

2005 175.752 171.335 4.417 

2006 533.865 376.986 156.879 

2007 1.358.597 987.107 371.490 

Quadre 5.5 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat manté en els seus estats comptables, 
com a drets pendents de cobrament, determinats imports que per la seua antiguitat han 
d'haver prescrit; raó per la qual cal adoptar les decisions necessàries per a donar de 
baixa aqueixos drets en el pressupost. 

5.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Camporrobles, i d'acord amb el que 
es recull en l'apartat 1.1 de l'Informe, es formulen les recomanacions que vénen a 
continuació. 

En relació amb la gestió administrativa i econòmica de l'Ajuntament, i d'acord amb el 
que s'ha expressat en l'apartat 5.3 de l'Informe, es recomana el següent: 
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- L'Entitat ha d'ajustar-se als terminis establits en els articles 191.3 i 212 de la 
LRHL per a aprovar la liquidació del pressupost, així com per a rendir i aprovar 
el Compte General i fer-ne la posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes. 

- En l'elaboració dels seus pressuposts anuals, l'Entitat ha d'actuar amb major 
rigor, procurant que els ingressos s'ajusten a les previsions reals, a la vista dels 
drets reconeguts en els exercicis pressupostaris anteriors. 

- L'Ajuntament ha d'adoptar totes les mesures de gestió administrativa i 
pressupostària que estiguen al seu abast per tal d'incrementar l'execució 
pressupostària dels estats d'ingressos i despeses, a fi de millorar els que es 
recullen en la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007. 

- L'Ajuntament ha de formalitzar un inventari dels seus béns i drets, 
conformement als requisits establits en l'article 17.1 del Reial Decret 
1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de Béns de 
les Entitats Locals. En aquest mateix sentit, l'Entitat n'ha de formalitzar un 
inventari específic de caràcter comptable; tal com exigeix la regla 16 de la ICAL 
de 2004. 

- L'Ajuntament ha d'establir uns procediments d'execució pressupostària que 
garantisquen el compliment de la funció interventora, i valorar la possibilitat 
d'establir en les bases d'execució del pressupost un procediment de fiscalització 
alternatiu per a aquelles despeses excloses d'intervenció prèvia; d'acord amb el 
que es disposa en els articles 214 i 219 de la LRHL. 

- L'Entitat ha de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast per 
tal de regularitzar la cessió efectuada per la Generalitat de l'edifici on té la seu 
l'Ajuntament, i on aquest realitza també activitats culturals. 

- En la gestió economicofinancera, l'Entitat s'ha d'ajustar a les despeses previstes 
en els pressuposts de cada any i evitar recórrer al reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

En relació amb el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en els apartats 5.4 i 5.5 de l'Informe, es formulen les recomanacions 
següents: 

- L'Entitat ha de millorar el procediment de control intern de revisió dels càlculs 
matemàtics, amb la finalitat d'evitar errors en la presentació dels comptes anuals. 

- Pel que fa a les despeses amb finançament afectat, l'Entitat ha de portar-ne un 
control i fer-ne el seguiment per mitjà del sistema d'informació comptable –tal i 
com estipula la normativa comptable que hi és d'aplicació–, a l'objecte de 
determinar els desequilibris positius i negatius existents en la liquidació del 
pressupost, tant els de l'exercici corrent com els acumulats. 
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- En aquest mateix sentit, l'Ajuntament ha de regularitzar el criteri comptable de 
reconeixement dels drets, en relació amb el mecanisme comptable dels projectes 
de despeses amb finançament afectat. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 5.5 de 
l'Informe, es recomana que l'Ajuntament impute en el càlcul del romanent de tresoreria 
els saldos de drets pendents de dubtós cobrament. 

 

- 47 - 



Fiscalització parcial de cinc ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

6. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTAVERNER 

6.1 Informació general 

El municipi de Montaverner es troba a la província de València, té un terme municipal 
amb una extensió de 7,47 quilòmetres quadrats i una població de dret que, a data 1 de 
gener de 2007, ascendia a 1.833 habitants. L'economia del municipi es basa 
fonamentalment en l'activitat industrial; encara que el sector terciari i de serveis va 
adquirint una importància creixent. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de Secretaria-Intervenció ha estat ocupat en propietat 
per una funcionària de carrera d'Administració local amb habilitació estatal; mentre que 
el lloc de tresoreria ha estat ocupat per un regidor nomenat a aqueix efecte pel Ple de 
l'Ajuntament. 

La plantilla de personal que s'aprova juntament amb el pressupost, posa de manifest que 
l'Ajuntament compta amb cinc llocs de treball de naturalesa funcionarial i vint de 
naturalesa laboral, amb contractes indefinits o temporals. L'Entitat no té organismes 
autònoms; encara que compta amb una societat mercantil de titularitat municipal –en la 
qual té una participació del 100% del capital social– denominada Innovacions 
Empresarials de Montaverner, S.L. 

En la gestió pressupostària corresponent a l'exercici de 2007, l'Ajuntament ha aplicat el 
model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre; així com el Pla General 
de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local que acompanya la citada 
Instrucció. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament s'ha limitat a 
determinades àrees significatives –tal com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe–, en 
concret a la formació del Compte General, i a l'anàlisi del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2007. 

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 (tal com s'indica en els apartats 6.4 i 6.5) 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'Entitat no té en compte les desviacions de finançament a l'hora de calcular el 
resultat pressupostari ni el romanent de tresoreria, ja que no utilitza criteris 
comptables adequats per a comptabilitzar els projectes de despesa amb 
finançament afectat, ni realitza cap control ni seguiment de tals projectes; 
malgrat el que s'estableix en la regla 48 de la ICAL. 
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- L'Entitat no ha imputat, per a calcular el romanent de tresoreria, imports de drets 
de difícil recaptació o saldos de dubtós cobrament, els quals haurien alterat el 
resultat final del dit romanent. 

Així mateix, 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 descrites 
en els apartats 6.3 i 6.5 de l'Informe, cal manifestar que 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. 

- La memòria del Compte General no conté tota la informació que s'estableix en el 
Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local, ni 
compleix l'objectiu d'ampliar i comentar la informació continguda en els 
diferents documents que s'integren en el Compte General. 

- L'Ajuntament no té formalitzat un inventari dels seus béns i drets que s'ajuste als 
requisits establits en l'article 17.1 del Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, 
per mitjà del qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

No obstant això, s'ha de fer notar que el Compte General corresponent a aquest exercici 
no ha sigut aprovat pel Ple de l'Ajuntament, a pesar del que es disposa en l'article 212 de 
la LRHL; tal com analitzem en l'apartat 6.3 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 
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. 

6.3 Anàlisi del Compte General de l'exercici de 2007 

Hem revisat el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i s'ha 
comprovat que conté tota la documentació que s'estableix en l'article 209 de la LRHL i 
en les regles 97 i 98 de la ICAL. 

En relació amb la formació del Compte General de l'exercici, interessa observar que la 
memòria no conté tota la informació que s'estipula en el Pla General de Comptabilitat 
Pública adaptat a l'Administració local, ni compleix l'objectiu d'ampliar i comentar la 
informació continguda en el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial i 
l'estat de liquidació del pressupost de l'Entitat. 

L'Entitat local ha formalitzat tots els tràmits inicials prevists en l'article 212 de la LRHL 
per a la formulació i aprovació del Compte General de l'exercici, entre els quals es troba 
la rendició dels comptes per part dels comptedants, l'informe de la Comissió Especial de 
Comptes i l'exposició al públic. El Compte General es sotmeté a votació del Ple de 
l'Entitat el dia 24 de febrer de 2009; però aquest no el va aprovar, ni ho ha fet amb 
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posterioritat. En el cas d'haver aprovat el Compte General, aquest tràmit s'hauria produït 
fora del termini establit en l'article 212.4 de la LRHL. El Compte General sí que ha 
sigut tramés posteriorment a la Sindicatura de Comptes dins del termini establit en 
l'article 9 de la Llei 6/1985, d'11 de maig. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2007, que forma part del Compte General, 
ha sigut aprovada dins del termini legal establit en l'article 191.3 de la LRHL; però no 
conté tota la informació pressupostària i financera a què obliga l'article 191.2 de la 
LRHL, ja que tant en l'informe de la Secretaria-Intervenció, com en el decret 
d'aprovació, no es recull el detall numèric de les magnituds que es desprenen de 
l'esmentada liquidació, a pesar de disposar-ho així el citat precepte legal. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2007, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 
Capítol Inicial Modifics. Definitiva Drets % exec. Recaptac. % recap.

Imposts directes 486.718 2.000 488.718 473.465 96,9% 434.272 91,7% 
Imposts indirectes 93.329 0 93.329 76.946 82,4% 72.198 93,8% 
Taxes i d'altres ingressos 250.415 63.538 313.953 266.243 84,8% 237.846 89,3% 
Transferències corrents 469.803 167.539 637.342 668.139 104,8% 406.534 60,8% 
Ingressos patrimonials 16.737 17.900 34.637 34.813 100,5% 33.194 95,3% 
Alienació inversions reals 34.820 0 34.820 34.819 100,0% 34.819 100,0% 
Transferències de capital 90.341 237.021 327.362 324.352 99,1% 58.734 18,1% 
Actius financers 0 32.400 32.400 0 0,0% 0 - 
Passius financers 1 0 1 0 0,0% 0 - 

Total 1.442.164 520.398 1.962.562 1.878.777 95,7% 1.277.597 68,0% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 
Capítol Inicial Modifics. Definitiu Obligs. % exec. Pags. líqs. % pag. 

Despeses de personal 506.783 50.682 557.465 557.051 99,9% 553.831 99,4% 
Compra béns i serveis 487.638 147.094 634.732 633.831 99,9% 447.551 70,6% 
Interessos 26.636 751 27.387 27.383 100,0% 27.383 100,0% 
Transferències corrents 81.835 98.200 180.035 152.388 84,6% 99.666 65,4% 
Inversions reals 288.541 223.671 512.212 488.010 95,3% 214.824 44,0% 
Transferències de capital 0 0 0 0 - 0 - 
Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 
Passius financers 50.731 0 50.731 50.511 99,6% 50.510,75 - 

Total 1.442.164 520.398 1.962.562 1.909.174 97,3% 1.393.765 73,0% 

Quadre 6.1 
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Com es pot observar en el quadre anterior, l'Entitat ha modificat de forma significativa 
el pressupost inicialment aprovat, en concret en un 26,5%. Aquesta circumstància posa 
de manifest que les previsions inicials realitzades per l'Entitat no foren adequades i que 
l'Entitat ha de millorar els procediments d'elaboració dels pressuposts, a l'objecte que 
aquests s'ajusten a les previsions reals d'ingressos i despeses per a cada exercici. 

S'ha de dir també que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007 ha generat un 
dèficit d'exercici corrent de 30.397 euros, que és conseqüència del fet que les 
obligacions reconegudes en l'exercici hagen sigut superiors en aqueixa quantitat als 
drets reconeguts en l'exercici. 

Pel que fa a la liquidació de l'estat d'ingressos, interessa ressaltar que el grau de 
realització o de cobrament del capítol de "Transferències de capital" ha sigut molt 
limitat, amb un percentatge del 18,1%; aquesta circumstància podria provocar 
problemes de finançament del cost de les inversions reals de l'Ajuntament i obligar a 
recórrer a l'endeutament per a pagar les inversions, amb el conseqüent cost financer que 
això implica. 

A fi d'aclarir el que s'ha expressat en el paràgraf anterior, en el quadre següent es 
mostra, en euros, l'execució pressupostària del capítol de "Transferències de capital" de 
l'estat d'ingressos. 

 

Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Grau 
execució 

Recaptació 
neta 

Grau 
realització

De la Comunitat Autònoma 170.820 170.816 100,0% 37.529 22,0%

De la Diputació Provincial 96.740 93.733 96,9% 6.403 6,8%

D'institucions sense fins de lucre 59.803 59.803 100,0% 14.802 24,8%

Total 327.363 324.352 99,1% 58.734 18,1%

Quadre 6.2 
 

Tal com s'indica en l'apartat 6.1 de l'Informe, l'Ajuntament té una empresa pública 
municipal denominada Innovacions Empresarials de Montaverner, S.L. Es tracta d'una 
societat mercantil de la qual l'Entitat posseeix el 100% del capital social i que té per 
objecte social –segons la informació que es recull en la memòria dels comptes anuals–
l'explotació electrònica per compte de tercers, el comerç al detall de mobles d'oficina i 
de màquines i equips d'oficina, serveis de gestió administrativa i d'altres activitats 
d'ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparació 
d'exàmens, oposicions i similars. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que l'empesa de titularitat municipal ha realitzat 
promocions d'habitatges de protecció oficial, així com la gestió de la recaptació 
tributària de l'Ajuntament. 
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En atenció als fets esmentats, es considera convenient que l'Ajuntament valore 
l'oportunitat de mantenir la societat mercantil pública amb les actuals competències i 
d'ajustar les seues actuacions a una programació eficient i econòmica dels recursos 
municipals, en un context de lliure competència. 

En el marc de la fiscalització realitzada sobre els comptes anuals elaborats per 
l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que aquest no ha format l'estat de consolidació 
previst en l'article 115 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es 
desenvolupen les previsions en matèria de pressuposts de les entitats locals recollides en 
la LRHL. 

En relació amb la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007, i d'acord amb la 
informació facilitada per l'Entitat, s'ha comprovat que han imputat al pressupost corrent 
despeses de l'exercici anterior sense que el Ple n'haja formalitzat el preceptiu expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits previst en l'article 60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. S'ha de dir, no obstant això, que no es tracta d'una pràctica 
habitual, sinó més aviat esporàdica, i que es refereix a despeses d'imports que no són 
significatius. 

En un altre ordre de coses, interessa ressaltar que l'Ajuntament no té formalitzat cap 
inventari dels seus béns i drets que s'ajuste als requisits establits en l'article 17.1 del 
Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

Quant al valor de l'immobilitzat de l'Entitat que figura en la comptabilitat financera, 
interessa remarcar que no guarda la necessària coherència amb el valor que hauria de 
figurar en l'inventari general de l'Entitat, atés que l'Entitat no disposa d'aquest inventari, 
i que no se n'ha formalitzat cap inventari específic de caràcter comptable, malgrat el que 
es disposa en la regla 16 de la ICAL. 

L'Entitat, d'altra banda, no ha imputat en la seua comptabilitat financera les correccions 
de valor que cal registrar en relació amb l'immobilitzat, ni les provisions pels saldos de 
dubtós cobrament, a pesar de disposar-ho així les regles 17 i 60 de la ICAL. 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha posat de manifest, així mateix, que el 
procediment d'execució de les despeses de funcionament, l'inicien l'alcalde o els 
regidors delegats, sense que la Intervenció emeta cap certificat previ d'existència de 
crèdit. En aquests supòsits –segons la informació facilitada– es fa una consulta verbal a 
la Secretaria-Intervenció per conéixer si existeix o no crèdit pressupostari. 

La circumstància anterior posa de manifest la necessitat que l'Ajuntament establisca uns 
procediments d'execució pressupostària que garantisquen en tots els supòsits el 
compliment de la funció interventora, tal i com es detalla en l'article 214 de la LRHL, 
en el marc previst en l'article 219 de la LRHL. Cal fer notar, però, que en els casos de 
les obligacions contretes per raó de les inversions, sí que es formalitzen els certificats 
d'existència de crèdit. 
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En l'anàlisi de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2007, s'ha comprovat 
que no està prevista la possibilitat d'aplicar procediments alternatius de fiscalització per 
a les despeses excloses d'intervenció prèvia, malgrat el que s'estableix en l'article 219.4 
de la LRHL. 

6.4 Anàlisi del resultat pressupostari 

En el quadre següent es recull, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2007, juntament amb les xifres de 2006 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 

 
Conceptes 2007 2006 Variació 

a. Operacions corrents 148.953 93.236 59,8%

b. D'altres operacions no financeres (128.839) 85.821 (250,1%)

1. Total operacions no financeres 20.114 179.058 (88,8%)

2. Actius financers 0 0 -

3. Passius financers (50.511) (176.811) 71,4%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (30.397) 2.247 (1.452,8%)

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 32.400 0 -

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.003 2.247 (10,9%)

Quadre 6.3 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2007 ha generat un resultat pressupostari ajustat positiu de 2.003 euros, que significa 
una disminució del 10,9% respecte del resultat pressupostari ajustat de l'exercici 
anterior; encara que es tracta d'imports d'escassa significació. 

La liquidació del pressupost de l'exercici –tal com s'ha comentat en l'apartat 6.3 de 
l'Informe– ha generat un resultat pressupostari d'exercici corrent negatiu, per import de 
30.397 euros, el qual s'ha produït, fonamentalment, per haver reconegut més obligacions 
que drets en unes operacions econòmiques contretes en el capítol de "Passius financers", 
per un import de 50.511 euros. 

Quant a les despeses amb finançament afectat, interessa ressaltar que el procediment 
utilitzat per l'Ajuntament per a comptabilitzar els ingressos per transferències de capital 
i les despeses per inversions, impedeix que es generen desviacions de finançament en 
l'exercici. Aquesta circumstància fa que no siga possible calcular adequadament el 
resultat pressupostari ajustat, ja que, si hom havia comptabilitzat correctament els 
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ingressos per transferències de capital i les despeses per inversions, es podrien haver 
generat desviacions de finançament que haurien afectat l'import de la dita magnitud. 

L'Ajuntament no ha portat el control de les despeses amb finançament afectat –a partir 
de les estimacions inicials de la inversió i el seu finançament i de l'execució plurianual 
de la dita inversió–, amb la finalitat d'obtenir informació sobre les desviacions de 
finançament (malgrat el que es disposa en la regla 48 de la ICAL), i no ha sigut possible 
calcular l'import a què ascendirien tant les desviacions de finançament de l'exercici de 
2007, com les desviacions acumulades, ni el seu impacte sobre el resultat pressupostari. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2007 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament ha complit el principi d'estabilitat 
pressupostària. 

Pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, interessa ressaltar 
que aquesta s'ha vist alterada en l'exercici de 2007 a conseqüència d'anul·lacions de 
drets pendents de cobrament i de prescripcions d'obligacions pendents de pagament, i 
presenta el detall següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (531) (3.252) 2.721

b. D'altres operacions no financeres 0 (122.028) 122.028

1. Total operacions no financeres (531) (125.280) 124.749

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació resultats pressupostaris exercicis anteriors (531) (125.280) 124.749

Quadre 6.4 
 

6.5 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot a la data de tancament de l'exercici. El detall 
del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2007 i la seua 
comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en euros. 
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 Conceptes 2007 2006 Variació 

1. (+) Fons líquids 60.890 68.833 (11,5%) 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.528.662 1.782.775 (14,3%) 

 + del pressupost corrent 601.180 1.009.092 (40,4%) 

 + de pressuposts tancats 873.684 701.633 24,5% 

 + d'operacions no pressupostàries 75.808 96.793 (21,7%) 

 -  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 22.010 24.743 (11,0%) 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.434.754 1.791.162 (19,9%) 

 + del pressupost corrent 515.408 906.118 (43,1%) 

 + de pressuposts tancats 581.494 516.910 12,5% 

 + d'operacions no pressupostàries 347.850 368.194 (5,5%) 

 -  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 9.998 60 16.563,3% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 154.798 60.446 156,1% 

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) 154.798 60.446 156,1% 

Quadre 6.5 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat ha obtingut un romanent de 
tresoreria positiu de 154.798 euros, la qual cosa indica que el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2007 s'ha incrementat, respecte de l'exercici anterior, en un 156,1%. 

L'Entitat no ha imputat, a l'hora de calcular el romanent de tresoreria de l'exercici, els 
excessos de finançament afectat; malgrat el que es disposa en l'article 102 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa la LRHL en matèria 
de pressuposts de les entitats locals. Això es produeix perquè el procediment utilitzat 
per l'Ajuntament per a comptabilitzar els ingressos per transferències de capital i les 
despeses per inversions, impedeix que es generen desviacions de finançament en 
l'exercici, circumstància que implica una significativa limitació en el càlcul del 
romanent de tresoreria de l'exercici. 

S'ha de dir també que l'Ajuntament, en el càlcul del romanent de tresoreria, no ha 
imputat cap import en concepte de drets pendents de cobrament de difícil recaptació o 
de dubtós cobrament. En aquest sentit, una vegada revisades les bases d'execució del 
pressupost de l'exercici de 2007, s'ha comprovat que hom no ha previst en les dites 
bases cap criteri per a determinar els drets esmentats; cosa que incompleix el que es 
disposa en l'article 103 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es 
desenvolupa la LRHL en matèria de pressuposts de les entitats locals. 

- 55 - 



Fiscalització parcial de cinc ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

Aqueixa circumstància afecta de forma significativa el càlcul del romanent de tresoreria, 
atés que, a la data de tancament de l'exercici de 2007, l'Entitat havia d'haver qualificat 
com a saldos de dubtós cobrament almenys aquells drets que havien prescrit per raó de 
la seua antiguitat. Així, el romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici de 
2007 podria no haver sigut positiu, sinó negatiu, amb totes les conseqüències 
pressupostàries i financeres que això implica. 

La circumstància anterior constitueix un incompliment del que es disposa en l'article 
191.2 de la LRHL, en el qual s'estableix que la quantificació del romanent de tresoreria 
s'haurà de realitzar tenint en compte els drets pendents e cobrament que es consideren 
de difícil o impossible recaptació. 

Els drets pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2007, procedents tant 
d'exercicis tancats com de l'exercici corrent, són els següents, en euros: 

 
Any 

antiguitat 
Pent. cobr. 

01/01/07 Recaptació 
Pent. cobr. 

31/12/07 

1990  2.495 0 2.495 

1991 8.335 0 8.335 

1992 6.735 0 6.735 

1993 9.229 0 9.229 

1994 24.102 0 24.102 

1995 46.631 16.700 29.931 

1996 4.754 0 4.754 

1997 15.047 0 15.047 

1998 10.802 0 10.802 

1999 12.091 0 12.091 

2000 30.135 115 30.020 

2001 39.672 1.929 37.743 

2002 52.566 1.046 51.520 

2003 60.025 2.295 57.730 

2004 184.605 77.407 107.198 

2005 194.410 77.884 116.526 

2006 1.008.562 659.135 349.426 

2007  1.878.777 1.277.597 601.180 

Quadre 6.6 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat manté en els seus estats comptables, 
com a drets pendents de cobrament, determinats imports que per la seua antiguitat han 
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d'haver prescrit; raó per la qual resulta imprescindible adoptar les decisions necessàries 
per a donar de baixa els dits drets en el pressupost. 

6.6 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Montaverner, i d'acord amb el que 
es recull en l'apartat 1.1 de l'Informe, es formulen les recomanacions que vénen a 
continuació. 

En relació amb la gestió administrativa i econòmica de l'Ajuntament, i d'acord amb el 
que s'ha expressat en l'apartat 6.3 de l'Informe, es recomana el següent: 

- L'Ajuntament ha d'ajustar-se als terminis i al procediment establits en l'article 
212 de la LRHL per a aprovar el Compte General de cada exercici. 

- L'Ajuntament ha de procurar ser més rigorós a l'hora d'elaborar el pressupost 
municipal, per tal que les modificacions pressupostàries que s'hi realitzen durant 
l'exercici no representen uns percentatges tan significatius respecte del 
pressupost aprovat inicialment. 

- L'Entitat ha d'elaborar l'estat de consolidació previst en l'article 115 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupen les previsions 
que en matèria de pressuposts de les entitats locals es recullen en la LRHL. 

- L'Ajuntament ha d'establir uns procediments d'execució pressupostària que 
garantisquen el compliment de la funció interventora i valorar la possibilitat 
d'establir en les bases d'execució del pressupost un procediment de fiscalització 
alternatiu per a les despeses excloses d'intervenció prèvia, d'acord amb el que es 
disposa en els articles 214 i 219 de la LRHL. 

- L'Ajuntament ha de formalitzar un inventari dels seus béns i drets, 
conformement als requisits establits en l'article 17.1 del Reial Decret 
1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de Béns de 
les Entitats Locals, i en aquest mateix sentit, l'Entitat n'ha de formalitzar un 
inventari específic de caràcter comptable, tal com ho exigeix la regla 16 de la 
ICAL de 2004. 

En relació amb el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en els apartats 6.4 i 6.5 de l'Informe, es formulen les recomanacions 
següents: 

- Pel que fa a les depeses amb finançament afectat, l'Entitat n'ha de portar un 
control i un seguiment per mitjà del sistema d'informació comptable –tal com 
recull la normativa comptable que hi és d'aplicació–, a l'objecte de determinar 
els desequilibris positius i negatius existents en la liquidació del pressupost, tant 
els de l'exercici com els acumulats. 
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- En aqueix mateix sentit, l'Ajuntament ha de regularitzar el criteri comptable de 
reconeixement dels drets, en relació amb el mecanisme comptable dels projectes 
de despeses amb finançament afectat. 

- L'Entitat ha de formalitzar els corresponents expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per a incorporar a l'exercici corrent despeses d'exercicis 
anteriors, en aquells supòsits en què això siga escaient. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 6.5 de 
l'Informe, es formulen les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament ha d'imputar els saldos de drets pendents de difícil recaptació o de 
dubtós cobrament. 

- L'Entitat ha de valorar els drets pendents de cobrament que tinguen una 
excessiva antiguitat, a fi de donar-ne de baixa en el pressupost aquells que es 
troben prescrits. 
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7. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords del Consell d'aquesta 
Sindicatura de Comptes per mitjà dels quals prengué coneixement dels esborranys dels 
informes individuals de fiscalització corresponents a l'any 2007, els dits esborranys 
foren tramesos als comptedants perquè hi formulessen al·legacions en els terminis 
concedits. 

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

1) Les entitats fiscalitzades 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 dels informes singulars. 

4) El text de les al·legacions formulades –si n'hi havia–, així com els informes 
motivats que s'hi han emés, els quals han servit d'antecedent perquè aquesta 
Sindicatura de Comptes les haja estimades o desestimades, s'incorpora com a 
annexos I i II. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2009 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 18 de febrer de 2010, aprovà aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 18 de febrer de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX I 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 
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AJUNTAMENT DE BENEJÚSSER 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DEL COMPTE GENERAL. EXERCICI DE 2007 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- INTRODUCCIÓ 

El passat 20 de gener, dins del termini concedit a aqueix efecte, tingué entrada en el 
registre general de la Sindicatura de Comptes un escrit de l'alcalde-president de 
l'Ajuntament de Benejússer (Alacant), en el qual es recullen les al·legacions presentades 
per la citada entitat local a l'esborrany de l'Informe de fiscalització parcial del Compte 
General de l'exercici de 2007. Posteriorment, s'ha presentat també un altre escrit 
acompanyat de diversa documentació relativa al procediment d'aprovació dels comptes 
generals dels exercicis de 2006 i 2007. 

Tal i com ve sent habitual, el present informe s'ha elaborat amb la finalitat que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes puga valorar els escrits d'al·legacions presentats i 
–si és el cas– modificar l'actual redacció de l'Informe de fiscalització parcial 
corresponent a l'exercici de 2007. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1. Apartat 3.2, paràgraf primer de la pàgina 16, i apartat 3.3, paràgrafs quart 
i cinqué de la pàgina 16 

Resum de l'al·legació: En el tràmit d'al·legacions, l'Ajuntament ha aportat una 
certificació de la secretària-interventora de l'Entitat en la qual s'indica que la Comissió 
Especial de Comptes, en sessió realitzada el 4 de febrer de 2010, ha informat 
favorablement sobre el Compte General dels exercicis pressupostaris de 2006 i 2007. 

Comentaris: La certificació presentada justifica l'inici de l'expedient d'aprovació del 
Compte General de l'exercici de 2007; de manera que escau modificar la redacció actual 
de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa que el paràgraf primer de la pàgina 16 de 
l'esborrany de l'Informe quede redactat de la forma següent: "L'aprovació del Compte 
General per part de la comissió revisora de comptes de l'Ajuntament, s'ha formalitzat 
en data 4 de febrer de 2010; però el Compte no ha sigut aprovat pel Ple de l'Entitat        
–malgrat el que es preveu en l'article 212.4 de la LRHL– com a tràmit previ a la 
posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes". 

En consonància amb el s'ha expressat en el paràgraf anterior, es proposa una nova 
redacció dels paràgrafs quart i cinqué de la pàgina 16 de l'esborrany de l'Informe, que 
quedarien amb la redacció següent: "L'Ajuntament de Benejússer, a la data de 
realització del present Informe, no ha formalitzat l'aprovació del Compte General de 
l'exercici de 2007 per part del Ple de l'Entitat –malgrat el que es disposa en l'article 

 



 

212.4 de la LRHL– com a tràmit previ a la posterior tramesa a la Sindicatura de 
Comptes. 

"En conseqüència amb això, es pot concloure que l'Entitat ha iniciat amb un notable 
retard el procediment previst en l'article 212 de la LRHL per a la formulació i 
aprovació del Compte General; aquesta circumstància ha determinat que a la data de 
redacció del present Informe encara no haja sigut aprovat pel Ple de l'Entitat, quan 
calia haver realitzat aquest tràmit abans del dia 1 d'octubre de 2008". 

2. Apartat 3.4, paràgraf tercer de la pàgina 19, i apartat 3.5, paràgraf quart 
de la pàgina 20, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament porta la gestió dels projectes de despeses amb 
finançament afectat per mitjà del mòdul existent en el programa de gestió "Sicalwim" 
de l'empresa AYTOS, S.L. Aquests projectes de despesa figuren en la memòria de la 
liquidació de l'exercici, on de cada un se'n desglossa la identificació, l'exercici en què es 
desenvolupen els dits projectes, les despeses, els ingressos, el coeficient de finançament 
i les desviacions (tant de l'exercici, com les acumulades). 

Comentaris: El programa de comptabilitat genera automàticament les fitxes a les quals 
es refereix l'Ajuntament; però no ens han facilitat la documentació que permeta 
comprovar l'exactitud de les xifres, que és el que s'indica en l'Informe. Cal tenir en 
compte que han de complir la funció d'instrument de control, a la vista de la informació 
que generen. 

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

3. Apartat 3.4, paràgraf segon de la pàgina 19 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: El dèficit generat en l'exercici corrent, d'1.011.076 euros, prové 
d'un excés de finançament arrossegat des de l'exercici de 2005 a conseqüència de la 
venda d'una parcel·la propietat de l'Ajuntament, efectuada per a finançar les despeses 
derivades de l'execució de l'obra de construcció d'un auditori i d'una escola de música. 
Aquestes obres començaren en l'exercici de 2006 i es prolongaren durant tot l'exercici 
de 2007 i part del de 2008, raó per la qual l'Ajuntament considera que el dit dèficit es 
compensa amb l'excés de finançament d'exercicis anteriors; per tant, no existeix una real 
necessitat de finançament. 

Comentaris: En l'Informe, en relació amb el dèficit pressupostari de l'exercici corrent, 
no es fa cap referència a necessitats de finançament degudes al dit dèficit. La necessitat 
de finançament es recull en el paràgraf cinquè de la pàgina 19 de l'esborrany de 
l'Informe, però com a conseqüència de no haver complit els requisits de l'estabilitat 
pressupostària, i no com a conseqüència del dèficit pressupostari. 

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

 



 

4. Al·legació complementària del contingut de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Entitat entén que la fiscalització realitzada per la Sindicatura de 
Comptes és conseqüència de la petició que el Ple de l'Ajuntament va fer al Tribunal de 
Comptes perquè s'investiguessen les presumptes actuacions irregulars posades de 
manifest en la gestió de les festes patronals corresponents a l'exercici de 2007. Com que 
en l'esborrany de l'Informe de la Sindicatura de Comptes no es fa menció a aqueix 
extrem, es sol·licita que aquesta institució es pronuncie en aqueix sentit. 

Comentaris: Les circumstàncies posades de manifest per l'Ajuntament no fan referència 
a cap dels apartats de l'esborrany de l'Informe de fiscalització, i l'Entitat no ha aportat 
cap documentació relativa a les citades actuacions irregulars. En qualsevol cas, 
l'esborrany de l'Informe s'ha realitzat d'acord amb l'abast expressat en el Pla Anual 
d'Actuació de la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: En el moment que l'Ajuntament aporte documentació 
referida a les actuacions irregulars que foren posades en coneixement del Tribunal de 
Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes valorarà la possibilitat d'ampliar les 
actuacions previstes en el Pla Anual d'Actuació per a l'any 2010. 

 

 



 

AJUNTAMENT DE CAMPORROBLES 

FISCALITZACIÓ PARCIAL DEL COMPTE GENERAL. EXERCICI DE 2007 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat 25 de gener, dins del termini concedit a aqueix efecte, tingué entrada en el 
registre general de la Sindicatura de Comptes un escrit de l'alcalde-president de 
l'Ajuntament de Camporrobles (València), en el qual es recullen les al·legacions 
presentades per la citada entitat local a l'esborrany de l'informe de fiscalització parcial 
del Compte General de l'exercici de 2007, al qual acompanyaven determinats 
documents. 

Tal i com ve sent habitual, el present informe s'ha elaborat amb la finalitat que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes puga valorar els escrits d'al·legacions presentats i 
–si és el cas– modificar l'actual redacció de l'Informe de fiscalització parcial 
corresponent a l'exercici de 2007. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1. Apartat 5.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament informa que en l'exercici de 2007, concretament en 
data de 19 d'octubre de 2007, es va realitzar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per un import de 28.541,53 euros, per serveis prestats en 
l'exercici de 2005; circumstància que caldria afegir a l'Informe, ja que denota una falta 
de control sobre l'execució pressupostària i una vulneració de la normativa 
pressupostària aplicable. 

Comentaris: Aquesta informació, la va trametre l'Ajuntament quan l'esborrany de 
l'Informe ja s'havia elevat al Consell de la Sindicatura de Comptes, raó per la qual no 
s'hi pogué recollir en aquell moment, i la tornen a presentar en l'escrit d'al·legacions, al 
qual s'adjunta una certificació del secretari-interventor accidental de l'Entitat on es 
recullen els diferents extrems del reconeixement extrajudicial de crèdits realitzat. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la inclusió d'un nou paràgraf tercer en la pàgina 
36 de l'esborrany de l'Informe, que tindria la redacció següent: "En el marc de la 
fiscalització realitzada s'ha comprovat, d'altra banda, que en data 19 d'octubre de 2007 
l'Ajuntament aprovà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un 
import de 28.541,53 euros, per serveis rebuts en l'exercici de 2005; aquesta 
circumstància posa de manifest la realització de despeses al marge de les previstes en 
els pressuposts anuals de l'Entitat". 

En consonància amb el que s'ha expressat en el paràgraf anterior, es proposa d'incloure 
un nou paràgraf quart en la pàgina 41 de l'esborrany de l'Informe, amb la redacció 

 



 

següent: "En la gestió economicofinancera, l'Entitat s'ha d'ajustar a les despeses 
previstes en els pressuposts de cada any, i evitar recórrer al reconeixement 
extrajudicial de crèdits". 

2. Apartat 5.4, paràgraf cinquè de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que les xifres del resultat pressupostari negatiu de 
l'exercici de 2007 es deuen en gran part al fet de no haver complit les previsions 
d'ingressos del pressupost en determinats conceptes, sense que aquesta circumstància es 
compensés amb majors ingressos o economies de despeses. 

Comentaris: S'acompanya documentació justificativa de les previsions d'ingressos del 
pressupost de l'exercici de 2007 en els conceptes "Impost sobre activitats econòmiques", 
"Taxa servei cementeri", "Transferències Diputació" i "Arrendament finca parc eòlic". 

S'ha comprovat que, en tots els conceptes citats, els ingressos reconeguts han sigut molt 
inferiors a les previsions pressupostàries en els exercicis de 2004 a 2007. En concret, en 
l'últim dels conceptes citats hi ha una previsió superior a 48.000 euros en els exercicis 
de 2004 a 2007, però no s'han reconegut ingressos per aquest concepte en cap 
d'aqueixos exercicis pressupostaris. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa d'incloure un nou paràgraf quart en la pàgina 
35 de l'esborrany de l'Informe, que tindria la redacció següent: "S'ha de dir, així mateix, 
que l'anàlisi de la documentació facilitada per l'Ajuntament sobre les previsions 
pressupostàries i els drets reconeguts en determinats conceptes del pressupost 
d'ingressos, ha posat de manifest una deficient tècnica pressupostària de l'Entitat, en la 
mesura en què, en determinades partides pressupostàries, s'han consignat quantitats 
molt superiors a les dels drets liquidats en exercicis anteriors, les quals no era 
previsible que foren recaptades per l'Ajuntament". 

En consonància amb la modificació proposada en el paràgraf anterior, es suggereix la 
inclusió d'un nou paràgraf sisé en la pàgina 40 de l'esborrany de l'Informe, amb la 
redacció següent: "En l'elaboració dels seus pressuposts anuals, l'Entitat ha d'actuar 
amb major rigor, procurant que els ingressos s'ajusten a les previsions reals, a la vista 
dels drets reconeguts en els exercicis pressupostaris anteriors". 

3. Apartat 5.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Com a resultat del treball realitzat per la Sindicatura de Comptes, 
l'Ajuntament ha tingut notícia que no s'ha promogut cap gestió, ni per part de la 
Generalitat ni per part de l'Entitat, arran de la finalització del període de vigència de l'ús 
de l'edifici de les antigues Escoles del Patronat, que fou cedit gratuïtament per la 
Generalitat a l'Ajuntament de Camporrobles. 

El dit edifici figura en l'Inventari Històric de la Província de València, amb valor en 
l'àmbit local. Mitjançant el Decret 42/1992, de 16 de març, del Govern Valencià, 
publicat en el DOCV de 25 de març de 1992, s'acordà la cessió, per un termini de deu 

 



 

 

anys, de l'ús gratuït d'un immoble de 5.025 m2 ubicat al carrer d'Hernández Zarco, 
conegut com a "Escoles de Camporrobles", amb la condició que l'Ajuntament 
rehabilités l'immoble cedit i mantingués la seua destinació cultural durant el termini de 
deu anys, comptats des de la data d'aprovació del Decret citat, i que, una vegada 
transcorregut el termini assenyalat, l'immoble revertiria de ple dret a la Generalitat. 

El 2 d'octubre de 2003, l'Ajuntament subscrigué un conveni amb el Consell de la 
Generalitat per a la rehabilitació de l'edifici, que actualment allotja la casa consistorial, i 
que es destinaria així mateix a instal·lacions culturals. 

A pesar d'haver rehabilitat l'edifici i d'haver-ne mantingut la destinació cultural, es pot 
assenyalar que, una vegada finalitzat el termini de vigència de la cessió gratuïta en març 
de l'exercici de 2002, no s'ha efectuat cap gestió per renovar o prorrogar la dita cessió. 

Comentaris: La corporació no ha disposat dels mitjans suficients per a conéixer la 
mencionada circumstància, ja que l'Ajuntament no havia formalitzat cap inventari dels 
seus béns i drets conformement al que es disposa en el Reglament de Béns de les 
Entitats Locals, ni tampoc un inventari específic de caràcter comptable, malgrat exigir-
ho així la regla 16 de la ICAL de 2004. 

En qualsevol cas, en l'escrit d'al·legacions s'aporta documentació justificativa dels 
extrems anteriors, i resulta convenient que l'Entitat realitze les gestions que siguen 
necessàries davant la Generalitat per tal de regularitzar la situació posada de manifest en 
la fiscalització. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa la inclusió d'un nou paràgraf sisé en la pàgina 
35 de l'esborrany de l'Informe, que tindria la redacció següent: "En relació amb els béns 
que haurien d'estar registrats en l'inventari de l'Ajuntament, s'ha posat de manifest que 
en data 2 d'octubre de 1993 la Generalitat va formalitzar la cessió a l'Ajuntament de 
l'edifici on es troba la seu de l'Entitat, en el qual també es desenvolupen activitats 
culturals, per un període de deu anys; però no s'ha realitzat cap gestió per a renovar o 
prorrogar la dita cessió". 

En consonància amb el que s'ha expressat en el paràgraf anterior, es proposa d'incloure 
un nou paràgraf tercer en la pàgina 41 de l'esborrany de l'Informe, amb la redacció 
següent: "L'Entitat ha de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast 
per tal de regularitzar la cessió efectuada per la Generalitat de l'edifici on té la seu 
l'Ajuntament, en el qual aquest també realitza activitats culturals". 
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