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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

D'acord amb l'article 9.1 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, les entitats locals han de 
presentar els seus comptes a la Sindicatura de Comptes abans del dia 31 d'octubre de 
l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen. 

En relació amb això, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà incloure en el 
Programa Anual d'Actuació de 2006 la realització d'un seguiment d'aquelles entitats 
locals -sense determinar- que hagueren incorregut en majors incompliments, omissions 
o retards en la rendició dels seus comptes, mitjançant la revisió de les respectives àrees 
de tresoreria. En la memòria de planificació de la fiscalització elaborada a aqueix efecte, 
es va fixar per a una primera fase la realització d'un seguiment d'aquells municipis que a 
31 de desembre de 2005 no hagueren presentat el Compte General de cap dels exercicis 
del període de 1999 a 2004. 

En el quadre següent es detallen els municipis que es troben en la dita situació. 

 
Municipi Província Població 

1 Benafigos Castelló 195 

2 Benimuslem València 584 

3 Benissuera València 206 

4 Carrícola València 81 

5 Castell de Vilamalefa, el Castelló 104 

6 Cortes de Pallars València 1.014 

7 Dosaigües València 406 

8 Gaibiel Castelló 195 

9 Gorga Alacant 256 

10 Massalavés València 1.563 

11 Navaixes Castelló 641 

12 Segart València 156 

13 Toixa València 1.225 

14 Vallés València 92 

15 Vistabella del Maestrat Castelló 410 

16 Xeraco València 5.643 

17 Xodos Castelló 136 

18 Zarra València 472 

Quadre 1 
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La finalitat d'aquesta fiscalització ha sigut de fer un seguiment dels divuit municipis 
referits, d'acord amb els objectius següents: 

a) Conéixer les causes de la no presentació dels comptes generals i les mesures 
consegüentment adoptades. 

b) Avaluar el sistema comptable i de control intern. 

c) Revisar la tresoreria municipal. 

d) Determinar l'existència de responsabilitat comptable per la falta de control en els 
fons. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

D'acord amb els objectius fixats en l'apartat 1.1, la fiscalització s'ha realitzat 
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. Els 
procediments han consistit a: 

- Obtenir informació per avaluar el control intern i detectar possibles deficiències 
de l'entitat. 

- Comprovar si en els exercicis de 1999 a 2006 l'entitat portava els llibres 
obligatoris i auxiliars que es detallen en la Instrucció de Comptabilitat, els quals 
han de tenir el contingut mínim que es determina en la dita Instrucció, i si 
estaven degudament diligenciats. 

- Obtenir el resum i l'acord d'aprovació dels pressuposts dels exercicis de 1999 a 
2006 i les liquidacions dels exercicis de 1999 a 2005. 

- Requerir el Compte General dels exercicis de 1999 a 2005 i els respectius acords 
d'aprovació. 

- Comprovar si existeixen informes tècnics sobre la falta de rendició de comptes, 
si hom ha assabentat el Ple d'aqueix fet i si s'han adoptat les mesures 
corresponents. 

- Efectuar un recompte de l'existència de caixa a la data de realització del treball 
de camp. Sol·licitar una certificació de l'existència comptable en caixa i bancs i 
les respectives conciliacions bancàries. 

- Seleccionar una mostra de pagaments i cobraments efectuats per mitjà de les 
entitats bancàries i comprovar si la seua justificació i suport són adequats. 

- Per a aquells ajuntaments que a 30 d'abril de 2006 no hagen presentat el Compte 
General de l'exercici de 2004, obtenir informació sobre les retribucions del lloc 
de secretari-interventor, a fi d'analitzar-les. 
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En els distints apartats de l'informe s'assenyalen les nombroses limitacions que hi ha 
hagut en el treball realitzat en els ajuntaments seleccionats, causades per la falta de 
documentació i/o perquè les entitats fiscalitzades no han prestat la col·laboració a què 
estaven obligades. 

El període al qual han afectat les comprovacions ha sigut, en principi, el comprés entre 
1999 i 2004; encara que l'hem estés a uns altres exercicis quan així s'ha considerat 
necessari. 

La data de tancament del treball, pel que fa a la incorporació de dades, ha sigut el 23 de 
novembre de 2006. 

1.3 Règim jurídic, pressupostari i comptable 

La legislació que regula l'activitat econòmica, financera, pressupostària i comptable en 
el període fiscalitzat, es conté fonamentalment en les disposicions següents: 

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

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

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

- 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. 

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

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

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

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial 
Simplificat, per a les entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 
5.000 habitants. 

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

A partir de l'anàlisi de les comprovacions realitzades en els ajuntaments seleccionats, 
destaquem les conclusions següents: 

a) Són rellevants les nombroses limitacions a l'abast -que comentem en els apartats 
següents de l'informe-, motivades per la falta de documentació en la majoria dels 
casos, però també per l'incompliment del deure de col·laborar a què estan 
obligades les entitats locals, les quals estan subjectes a la fiscalització d'aquesta 
Sindicatura de Comptes. En aquest últim supòsit es troben els ajuntaments de 
Benafigos, Castell de Vilamalefa, Navaixes, Segart, Toixa i Xodos, que no ens 
han facilitat la documentació sol·licitada, malgrat els reiterats requeriments. 

b) Cal valorar positivament que durant la realització del treball hi ha hagut vuit 
ajuntaments (dels divuit) que han presentat el Compte General corresponent a 
l'exercici de 2004, i quatre, també la relativa a l'exercici de 2005; però no consta 
en tots els casos que els dits comptes hagen sigut aprovats pel Ple de 
l'ajuntament, raó per la qual el Compte General no es pot considerar retut. 

 En resum, catorze Ajuntaments han presentat el Compte General corresponent a 
alguns exercicis del període 1994 a 2004 i solament quatre en continuen sense 
presentar cap Compte d'aquests exercicis (Benafigos, Castell de Vilamalefa, 
Segart i Xodos). 

c) Amb caràcter general, i en els exercicis els comptes dels quals estaven pendents 
de ser rendits, no hi ha hagut constatació documental sobre la insuficiència de 
mitjans personals per a portar al corrent la comptabilitat i, per tant, per a retre el 
Compte General. Tampoc no s'han acreditat els motius pels quals no es va 
acudir, al seu dia, al servei d'assistència de les diputacions. Tot això ha 
evidenciat la falta d'interés a l'hora de portar la comptabilitat municipal de forma 
adequada i dins dels terminis, cosa que constitueix un incompliment molt greu 
de les obligacions que tenen aquells que gestionen fons públics o que tenen 
atribuïda la marxa de la comptabilitat. En aquest sentit, el Ple de l'ajuntament ha 
d'exigir les responsabilitats que pertoquen, compreses -si és el cas- les 
disciplinàries. Cal tenir en compte que la falta de rendició de comptes pot 
constituir un indici d'absència deliberada de control dels fons. 

d) El control de la documentació dels ingressos i pagaments seleccionats, ha posat 
de manifest importants deficiències. Entre aquestes, destaquen les següents: 

- Falta de control i dels acords que aproven les despeses. 

- Pagaments no suportats documentalment. 

- Ingressos sense la justificació necessària. 
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e) En general, no hi ha constatació que el Ple de l'ajuntament tinguera coneixement 
dels requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en relació amb 
l'incompliment del deure de presentar els comptes, a pesar que en els dits 
requeriments indicàvem expressament que es donara compte d'això a l'òrgan 
esmentat. Aquest fet implica privar el Ple de l'entitat de la informació bàsica per 
a poder exercir les funcions que té atribuïdes. 

 D'altra banda, el Ple de l'ajuntament, per regla general, tampoc no ha exigit ni 
adoptat les mesures que pertocaven davant la falta de rendició de comptes. 
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3. ANÀLISI DETALLADA DE LES COMPROVACIONS EFECTUADES 
EN ELS AJUNTAMENTS SELECCIONATS 

3.1 Benafigos 

3.1.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca de l'Alcalatén, de la província de Castelló, i té 195 
habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.1.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació, que 
concretem en els apartats següents. Resulta especialment greu la falta d'atenció prestada 
als requeriments efectuats a l'Ajuntament, ja que no n'ha donat resposta a cap. 

En aqueix sentit, en l'escrit de 2 de maig de 2006 s'assenyalava que el requeriment es 
feia als efectes prevists en l'article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, i que havia de ser atés en els deu dies següents a la seua recepció; cosa 
que no succeí. En el citat requeriment s'indicaven, d'acord amb l'article 502.2 del Codi 
Penal, les conseqüències que podien derivar de la negativa o del retard indegut a l'hora 
d'enviar-nos la documentació sol·licitada. 

En relació amb això, hem d'assenyalar que la reiterada falta de col·laboració de 
l'Ajuntament ha provocat que aquesta Sindicatura de Comptes no haja pogut realitzar 
les comprovacions corresponents, pel que fa a la seua funció fiscalitzadora. 

3.1.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, està formada 
per la plaça del secretari-interventor (grup B). 

Aquesta plaça, l'ocupa una funcionària de carrera amb habilitació de caràcter nacional, 
que és llicenciada en Dret i presta els seus serveis en l'Ajuntament des de fa uns quinze 
anys, actualment amb caràcter accidental; la seua dedicació és d'un dia la setmana. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
Castelló; tret d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament mateix. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.1.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent mostrem la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta

-- 

-- 

-- 

 

En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, cal 
indicar que: 

- No existeixen informes de la Intervenció municipal. 

- No consta que s'haja donat compte al Ple de la corporació dels requeriments 
efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 2005, 
pels incompliments de l'obligació de presentar el Compte General a aquesta 
institució, la qual cosa comporta una omissió de la informació bàsica per a 
l'exercici de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

- Es desconeix si el Ple de l'Ajuntament ha exigit la formació del Compte General, 
ni si s'ha adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

Les circumstàncies anteriors palesen que no s'han aplicat els mitjans necessaris per a 
exigir la formació del Compte General, als efectes del seu examen i aprovació per part 
del Ple de l'Ajuntament i la seua posterior presentació a aquesta Sindicatura de 
Comptes, la qual cosa constitueix un incompliment molt greu i reiterat de l'obligació de 
retre comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.1.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, es van sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
24 de gener de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb els quals 
treballa, així com la certificació del saldo de caixa i bancs segon la comptabilitat; però 
no hem obtingut aquesta informació. 

A la dita data, es va efectuar un recompte de l'existència en la caixa municipal, que va 
presentar un saldo de zero euros. 

D'altra banda, es va requerir l'aportació dels documents comptables, i els seus 
justificants, de pagaments per import de 132.737 euros, i d'ingressos per import de 
261.580 euros, corresponents als exercicis de 2004 i 2005; tanmateix, fins a la data, no 
ens ha sigut facilitada aquesta documentació, la qual cosa constitueix una limitació a 
l'abast, sense perjudici de la responsabilitat que puga derivar de les entrades i eixides de 
fons no justificades. 
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3.1.6 D'altres aspectes 

Amb data 2 de maig de 2006 es va sol·licitar la següent informació relativa al lloc de 
secretari-interventor dels exercicis de 2004, 2005 i 2006. 

- Fotocòpia del nomenament i presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A la data d'emissió d’aquest informe no ha sigut tramesa per l'Ajuntament la informació 
sol·licitada, la qual cosa constitueix una limitació a l'abast. 

Per últim, podem destacar que la manca de rendició de comptes i de la documentació 
requerida comporta que es desconega l'aplicació dels fons públics gestionats per aqueix 
Ajuntament; per tant, podrien donar-se alguns dels supòsits a què es refereix l'article 49 
de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, als efectes de 
la responsabilitat comptable. 
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3.2 Benimuslem 

3.2.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Ribera Alta, de la província de València, amb 584 
habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.2.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la falta de la documentació que 
es concreta en els apartats següents. 

3.2.3 Organització i recursos 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions d'administració de l’Ajuntament són 
realitzades per la secretària-interventora, que és llicenciada en Dret i habilitada 
nacional. 

Per a les funcions de Secretaria, aquest municipi està agrupat amb el de Massalavés, de 
forma que la secretària-interventora treballa en aquest Ajuntament dos dies la setmana i 
tres dies a l’Ajuntament de Massalavés, el qual tampoc no presenta els seus comptes a 
aquesta Sindicatura de Comptes des de fa més de cinc anys. 

Un auxiliar administratiu, de grup D, ajuda en les funcions de gestió. 

Quant a l’organització podem destacar que la gestió i recaptació dels tributs ha sigut 
delegada en la Diputació de València. 

En el període afectat per la manca de rendició de comptes no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.2.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

El sistema comptable de l’Ajuntament es va informatitzar en l'exercici de 1992 amb les 
ajudes que la Diputació estava atorgant per a aquesta finalitat. Quan la Diputació va 
canviar el programa a SICALWIN, l'Ajuntament va mantenir el programa de 
comptabilitat inicial, que és el que existeix en l'actualitat. 

És el propi personal de l'empresa que va desenvolupar aquest programa qui està 
processant la informació comptable. En l'actualitat estan treballant, d'acord amb la 
informació aportada per la Secretaria, sobre els exercicis de 1999 i 2000. 

En el quadre següent mostrem la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprovació pressupost 14/12/99 15/01/01 20/12/01 25/02/03 19/05/04 10/03/06 No consta No consta 

Import pressupost despeses 279.768  298.279  366.382  445.819 404.260  445.684 -- -- 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

 

Cal destacar, en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte 
General, que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. 

- No hi ha constatació que s'haja donat compte al Ple de l’Ajuntament dels 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes, en els exercicis de 
2004 i 2005, pels incompliments de l'obligació de presentar el Compte General 
en aquesta Institució, la qual cosa comporta una omissió d'informació bàsica per 
a l'exercici de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

- El Ple de l'Ajuntament no ha exigit la formació del Compte General, ni s'ha 
adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

Tot l'anterior evidencia que no ha existit una voluntat d'exigir la formació del Compte 
General, als efectes de la seua aprovació pel Ple de l'Ajuntament i de la posterior 
presentació a aquesta Sindicatura de Comptes, la qual cosa constitueix un incompliment 
molt greu i reiterat de l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons 
públics. 

3.2.5 Control de la tresoreria 

Quant a la gestió de la tresoreria cal assenyalar que, en dos dels tres comptes bancaris 
de l'Ajuntament, disposen dels fons mancomunadament l'alcalde, el tresorer i una 
persona distinta al secretari-interventor. En un altre compte bancari es pot disposar de 
fons amb dues de les tres signatures autoritzades. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant la manca d'arqueigs i 
conciliacions bancàries, el 24 de gener de 2006 es va fer recompte de l'existència de 
fons en la caixa municipal, que va pujar a 913 euros, i es van demanar les corresponents 
confirmacions bancàries en la dita data. Es va sol·licitar a l'Ajuntament que certificara, 
també en aqueixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs; però això no ha 
tingut lloc, raó per la qual desconeixem la situació de la tresoreria municipal. 
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També vam requerir que ens aportaren els documents comptables, i els seus justificants, 
de pagaments per import de 264.707 euros, i d'ingressos per un import de 291.142 
euros, dels exercicis de 2004 i 2005, i el resultat del seu examen va ser el següent: 

a) Existeixen pagaments per import de 252.826 euros dels quals no se n'ha facilitat 
l'acord o la resolució de la seua aprovació; malgrat el que s'estableix en els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

b) No s'ha realitzat cap dels actes administratius relatius a l'execució de la despesa 
i, en conseqüència, no s'ha expedit el certificat d'existència de crèdit adequat i 
suficient, que és un requisit indispensable segons l'article 11 de la LCAP. 

 Això d'abans podria significar que l'entitat ha realitzat despeses sense el 
suficient crèdit i, per tant, nuls de ple dret, d'acord amb l'article 62 de la LCAP. 

c) No consta que les factures hagen sigut registrades. 

d) No s'ha aportat la factura, o el document de suport corresponent, en pagaments 
per import de 148.328 euros, que representen el 56,0% dels pagaments 
seleccionats. El seu detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

10/02/04 30.051 

30/09/04 21.046 

08/02/05 2.645 

01/06/05 41.769 

12/07/05 20.109 

30/11/05 32.708 
 

e) No s'ha aportat documentació suficient en alguns pagaments, per un import de 
5.809 euros, del total seleccionat dels exercicis de 2004 i 2005, que acredite bé 
el perceptor o bé el concepte que va originar l'obligació de pagament. 

f) Pel que fa al abonaments bancaris analitzats, podem destacar que no s'ha aportat 
suficient justificació documental en ingressos per import de 103.336 euros, ja 
que no ens han facilitat els documents que els originen. 

3.2.6 D'altres aspectes 

Mitjançant un escrit de data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la següent documentació 
referida als exercicis de 2004, 2005 i 2006 del lloc de secretari-interventor. 

- Fotocòpia del nomenament i presa de possessió. 
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- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis requerits. 

Malgrat el requeriment, no ens han tramés la documentació que s'enumera tot seguit: 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis requerits. 

En relació amb això, cal tenir en compte el següent: 

a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran, en tot cas, el contingut 
previst en la legislació bàsica sobre la funció pública. En els mateixos termes 
s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest sentit, la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix, en l'article 16, que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització incloent-hi sempre 
els aspectes següents: 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponguen (complements 
de destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació que retribueix el lloc de treball que s'ocupa, es 
recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'ajuntament, d'acord amb el Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) Que també haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic, que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent a 
la seua especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, 
perills i penalitats. L'establiment i la modificació d'aquest complement exigirà 
una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament aprovada 
pel Ple de la corporació. 

d) Que així mateix correspon al Ple de l'ajuntament determinar la quantitat global 
del complement de productivitat, el qual retribueix -entre altres conceptes- 
l'especial rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, per a cobrar el complement de productivitat s'exigeix que haja 
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sigut prèviament determinat pel Ple de l'ajuntament, el qual fixarà també els criteris per 
a percebre'l. 

En conseqüència, i atés que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball vigents 
en els exercicis fiscalitzats, ni els acords que emparen les retribucions assignades al lloc 
de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes per aquests 
conceptes no estan justificades; sense perjudici dels mínims establits legalment. El total 
de retribucions en els exercicis de 2004 i 2005 s'eleva a 8.684 euros i 6.257 euros, 
respectivament. En l'últim exercici esmentat les retribucions són menors a causa d'una 
baixa de la funcionària. 

Segons les nòmines facilitades, les retribucions complementàries mensuals assignades 
han sigut les següents, en euros: 

 
Retribucions complementàries * 2004 2005 2006 

Complement de destinació 97 99 101 

Complemento específic 221 226 230 

Complement de productivitat 89 91 93 

* Nòmina de gener. 
 

Finalment, hem d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats 
no justificades, o insuficientment justificades, que comentem en els apartats anteriors, ja 
que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 7/1988, 
de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la responsabilitat 
comptable. 
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3.3 Benissuera 

3.3.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca de la Vall d'Albaida, de la província de València, i 
té 206 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.3.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades perquè faltava la documentació que 
es concreta en els apartats següents. 

3.3.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, està formada 
per la plaça de secretari-interventor (grup B), que estava agrupada al municipi 
d'Alfarrasí fins a l'exercici de 2006, i fins a desembre de 2005, hi havia una plaça 
d'administratiu, mancomunada amb l'Ajuntament d'Alfarrasí, que ocupava una 
funcionària. La dedicació dels dos funcionaris era d'unes sis hores setmanals. 

El secretari-interventor, funcionari de carrera amb habilitació de caràcter nacional, era 
llicenciat en Dret i prestava els seus serveis en aquest Ajuntament des de feia uns vint 
anys. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
València; llevat d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.3.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

5/10/06 

03/12/99 

145.293 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

19/04/00 

115.954 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

21/06/01 

151.486 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

15/10/02 

133.906 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

14/10/03 

251.016 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

16/11/04 

220.587 

Consta 

No consta 

No consta 

Consta*/** 

12/09/05 

114.858 

Consta** 

No consta 

Consta** 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 

*   Pendent d'aprovació 

**Tramesa per Internet. No hi consten signatures. 



Informe sobre la revisió efectuada als municipis que no havien presentat el Compte General de cap dels 
exercicis del període de 1999 a 2004 

- 17 - 

En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, 
podem indicar que: 

- No existeixen informes de la Intervenció municipal. 

- No consta que els requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en 
els exercicis de 2004 i 2005, motivats pels incompliments de l'obligació de 
presentar el Compte General a aquesta institució, foren comunicats al Ple de la 
corporació fins a la sessió de 16 de gener de 2006; cosa que significa una 
omissió de la informació bàsica per a exercir les funcions de fiscalització dels 
òrgans de govern i, per tant, de la gestió d'aquests òrgans. 

3.3.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, es van sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
7 de febrer de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'entitat, així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat; però 
no ens han tramés aquesta certificació. 

A la data citada es va efectuar un recompte de l'existència en la caixa municipal, que va 
presentar un saldo de zero euros. 

D'altra banda, es va requerir a l'Ajuntament l'aportació dels documents comptables, i 
dels justificants seus, de pagaments per import de 171.586 euros, i d'ingressos per 
import de 176.623 euros, corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

De l'examen de la documentació rebuda es desprenen les conclusions següents, en 
relació amb els pagaments i ingressos: 

a) No ens han facilitat la documentació de cap dels actes administratius relatius a 
l'execució de la despesa, per import de 159.390 euros. 

b) No ens han facilitat, per a cap dels documents de pagament seleccionats, la 
resolució o l'acord d'aprovació de la despesa; malgrat el que s'estableix en els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

c) No ens han tramés manaments de pagament per un import total de 111.001 
euros. 

d) No consta el registre d'entrada en les factures justificatives de les despeses de 
l'entitat, en un78,7% de la mostra seleccionada. 

e) No ens han aportat la factura, o el document de suport corresponent, en 
pagaments per import de 86.093 euros, que representen el 50,2% dels pagaments 
seleccionats. El detall n'és el següent: 
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Data de pagament Import en euros 

06/02/04 1.652 

28/07/04 19.973 

11/01/05 1.126 

26/05/05 2.692 

08/08/05 59.400 

23/09/05 1.250 
 

f) No hi ha constatació que hom haja tramitat l'oportú expedient de contractació en 
pagaments per als quals calia haver-lo realitzat, per raó de la quantia, per import 
de 95.829 euros. 

g) S'han comptabilitzat despeses d'exercicis anteriors en els pressuposts dels 
exercicis de 2004 i 2005, per 9.587 euros i 53.985 euros respectivament. 

h) No consta el document comptable de reconeixement del dret, ni el manament 
d'ingrés, en la totalitat dels ingressos seleccionats de l'exercici de 2005. 

i) En els ingressos, no ens han tramés justificació documental suficient d'un 67,6% 
de la mostra, per import de 119.418 euros. 

3.3.6 D'altres aspectes 

Amb data 2 de maig de 2006, vam sol·licitar la següent informació relativa al lloc de 
secretari-interventor dels exercicis de 2004, 2005 i 2006: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A la data d'emissió del present informe, només ens han facilitat la informació relativa a: 

- El nomenament i la presa de possessió del secretari-interventor. 

- El règim de dedicació del secretari-interventor, que és d'un 20% i que comprén 
els dimarts i divendres de 12'00 a 15'00 hores. 

- Quant a les retribucions percebudes, ens han facilitat les nòmines d'agost, 
setembre i desembre de 2004 i les nòmines de setembre i octubre de 2005. 

No ens han tramés la informació relativa a: 
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- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis de 2004, 2005 i 2006. 

- Les retribucions de 2006. 

En relació amb això, cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran, en tots els casos, el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre la funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aqueix sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix, en l'article 16, que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització incloent, en tots els 
casos, els aspectes següents: 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponen (complements de 
destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació que retribueix el lloc de treball que s'ocupa, es 
recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'ajuntament, d'acord amb el Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) Que, a més, haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic, el qual retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, 
atenent a la seua especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, 
incompatibilitat, els perills o les penalitats. L'establiment o la modificació del dit 
complement exigirà una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, 
degudament aprovada pel Ple de la corporació. 

d) Que, així mateix, correspon al Ple de l'ajuntament determinar la quantitat global 
del complement de productivitat, el qual retribueix -entre altres conceptes- 
l'especial rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, el cobrament del complement de productivitat exigirà, 
prèviament, que siga determinat pel Ple de l'ajuntament, que també fixarà els criteris per 
a percebre'l. 

En conseqüència, i atés que no ens han facilitat les relacions de lloc de treball vigents en 
els exercicis fiscalitzats, ni els acords que emparen les retribucions assignades al lloc de 
secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes per aquests conceptes 
no estan justificades, sense perjudici dels mínims establits legalment. 
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Segons les nòmines facilitades, les retribucions complementàries mensuals assignades 
han sigut les següents, en euros: 

 
Retribucions complementàries * 2004 2005 

Complement de destinació 111 113 

Complement específic 140 143 

Complement de productivitat 31 31 

* Nòmina de setembre. 
 

Per acabar, hem d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats 
no justificades, o insuficientment justificades, que comentem en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.4 Carrícola 

3.4.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Vall d'Albaida, de la província de València, que té 81 
habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació, en règim 
de Consell Obert, està formada per l'alcalde i una assemblea de veïns. 

3.4.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.4.3 Organització i recursos 

Les funcions d'administració de l'Ajuntament, les realitza el secretari-interventor 
accidental de l'Ajuntament, que és llicenciat en Dret, però no habilitat nacional, i un 
auxiliar administratiu. La jornada setmanal d'aquestes dues persones és de quatre hores. 

Quant a l'organització, podem destacar que la gestió i recaptació dels tributs ha sigut 
delegada en la Diputació de València. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.4.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

El sistema comptable de l'Ajuntament es va informatitzar en l'exercici de 1992, amb les 
ajudes que la Diputació atorgava per a aqueixa finalitat. Quan la Diputació canvià el 
programa pel SICALWIN, l'Ajuntament mantingué el programa de comptabilitat inicial, 
que es el que existeix en l'actualitat. 

La Diputació Provincial de València facilità els ordinadors i els programes per a 
processar la gestió comptable de l'Ajuntament. Es desconeix el motiu pel qual 
l'Ajuntament no va sol·licitar llavors assistència a la Diputació per portar-ne la 
comptabilitat. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General No consta No consta No consta No consta No consta Consta No consta -- 

Aprovació pressupost 23/02/99 17/04/00 10/04/01 09/04/02 26/03/03 27/07/04 20/09/05 14/02/06 

Import pressupost despeses 46.518  38.315  273.614  149.319 120.225  133.189  98.751  145.154  

Liquidació pressupost 27/09/00 30/10/01 12/11/02 14/02/06 14/02/06 14/02/06 No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta Consta * Consta * -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta -- 

*    No estan impresos ni diligenciats. 
 

En relació amb la situació comptable i, en particular, el Compte General, cal destacar 
que: 

- No existeixen informes de la Intervenció municipal. 

- El 14 de febrer de 2006 es dóna compte al Consell Obert dels escrits tramesos 
per la Sindicatura de Comptes referits a la falta de rendició de comptes dels 
exercicis de 2004 i anteriors. El Consell Obert acorda, en aqueixa mateixa 
sessió, destinar els mitjans necessaris per a eliminar les dificultats que havien 
provocat la situació en què es trobava l'Ajuntament. 

3.4.5 Control de la tresoreria 

Quant a la gestió de la tresoreria, la disposició de fons es realitza de forma 
mancomunada entre l'alcalde, el secretari-interventor i el tresorer. En dues entitats 
solament és necessària la signatura mancomunada de dos dels tres clavaris. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, el 6 de febrer de 2006 es van sol·licitar les 
corresponents confirmacions bancàries en aqueixa data i es va recomptar l'existència en 
metàl·lic, que va ser de zero euros. Es va demanar a l'Ajuntament que certificara, també 
en aqueixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs. En al·legacions, 
s'aporta un certificat que reflecteix un saldo de caixa de 10,22 euros, la qual cosa indica 
una diferència no justificada que cal investigar. 

També vam demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de pagaments realitzats en els anys 2004 i 2005 per un import de 164.590 
euros, i d'ingressos dels mateixos anys per import de 217.805 euros; el resultat de 
l'examen n'ha sigut el següent: 

a) No consta que les factures hagen sigut registrades. 

b) El 69,5% de les despeses analitzades correspon a despeses que calia haver 
aplicat a pressuposts d'exercicis anteriors. D'aquestes, el 98,8% n'han sigut 
registrades en pagaments pendents d'aplicar al pressupost. 
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3.5 Castell de Vilamalefa 

3.5.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat en la comarca de l'Alt Millars, de la província de Castelló, i té 
104 habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.5.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. Resulta especialment greu la falta d'atenció als 
requeriments efectuats a l'Ajuntament, als quals no ha respost. 

En aqueix sentit, en l'escrit de 2 de maig de 2006 assenyalàvem que el requeriment es 
feia als efectes prevists en l'article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, i que havia de ser atés en el termini de deu dies des de la seua recepció; 
cosa que no va succeir. En el requeriment citat s'indicaven, d'acord amb l'article 502.2 
del Codi Penal, les conseqüències que podien derivar de la negativa o del retard indegut 
a l'hora d'enviar la documentació sol·licitada. 

En relació amb això, cal assenyalar que la reiterada falta de col·laboració per part de 
l'Ajuntament ha fet que aquesta Sindicatura de Comptes no haja pogut efectuar les 
comprovacions corresponents, pel que fa a la seua funció fiscalitzadora. 

3.5.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, està formada 
per la plaça de secretari-interventor (grup B), que està agrupada a la dels municipis de 
Lludient i Sucaina, els quals tampoc no han retut comptes en els últims exercicis. 

El secretari-interventor és diplomat en Dret i presta els seues serveis en aquest 
Ajuntament, amb caràcter accidental, des de 1987; la seua dedicació és d'un dia la 
setmana. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
Castelló; tret d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.5.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

 

En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, es 
pot indicar que: 

- No consta que hi haja informes de la Intervenció municipal. 

- No s'ha donat compte al Ple de la corporació dels requeriments efectuats per 
aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 2005 per raó dels 
incompliments de l'obligació de presentar el Compte General a aquesta 
institució, la qual cosa implica una omissió de la informació bàsica per a exercir 
les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió 
d'aquests òrgans. 

- No consta que el Ple de l'Ajuntament haja exigit la formació del Compte 
General, ni que s'haja adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

Les circumstàncies anteriors posen de manifest que no s'han aplicat els mitjans 
necessaris per a exigir la formació del Compte General, als efectes del seu examen i 
aprovació per part del Ple de l'Ajuntament i de la seua posterior presentació en aquesta 
Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.5.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, vam sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
14 de febre de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'entitat; així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat. Però 
no ens han tramés la dita certificació. 

A la data citada es va fer un recompte de l'existència en la caixa municipal, que va 
presentar un saldo de zero euros. 

D'altra banda, i a l'objecte de verificar l'adequació del suport documental d'una mostra 
de transaccions, vam demanar a l'Ajuntament que ens aportara els extractes dels 
comptes bancaris dels exercicis de 2004 i 2005, sense que fins a la data ens hagen 
facilitat aqueixa documentació; la qual cosa constitueix una limitació a l'abast, i això 
sense perjudici de la responsabilitat que poguera derivar de les entrades i eixides de fons 
no justificades. 
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3.5.6 D'altres aspectes 

Mitjançant un escrit de data 2 de maig de 2006, vam sol·licitar la següent informació 
relativa al lloc de secretari-interventor dels exercicis de 2004, 2005 i 2006. 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A la data d'emissió del present informe, l'Ajuntament no ens tramés la informació 
sol·licitada, cosa que constitueix una limitació a l'abast. 

Finalment, hem de destacar que la falta de rendició de comptes i de la documentació 
requerida, fa que es desconega l'aplicació dels fons públics gestionats per aqueix 
Ajuntament, i això pot fer que s'hi donen alguns dels supòsits a què es refereix l'article 
49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa 
a la responsabilitat comptable. 
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3.6 Cortes de Pallars 

3.6.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la Vall de Cofrents, de la província de València, amb 1.014 habitants 
segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està formada per set 
membres. 

3.6.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.6.3 Organització i recursos 

Segons la informació facilitada, el secretari-interventor de l'Ajuntament realitza les 
funcions d'organització i comptabilitat. Aquesta persona compta amb l'assistència d'un 
auxiliar administratiu, de grup D, d'un agutzil i d'un contractat laboral. 

Es considera que l'Ajuntament disposava dels mitjans personals suficients per a portar la 
comptabilitat, més encara tenint en compte els elevats ingressos prevists en el 
pressupost, els quals li permetien haver-se dotat amb els mitjans que hagueren 
considerat oportuns. 

3.6.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

Les dades comptables no han sigut registrades des de 1999, ni manualment ni 
informàtica; raó per la qual no se n'han liquidats els pressuposts respectius. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General Consta * No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprovació pressupost 23/04/99 28/07/00 20/12/00 18/02/02 26/03/03 15/12/04 28/10/05 No consta 

Import pressupost despeses 2.145.652 2.688.828 3.192.657 3.365.347 5.561.879 3.325.379  4.194.432 -- 

Liquidació pressupost Consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) Consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

(*) No estan aprovades pel Ple, incompletes i presentades l'11 de gener de 2007. 
 

En relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte General, 
podem indicar que: 
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- En l'informe d'Intervenció que acompanya els pressuposts, s'indica que existeix 
un greu desfasament comptable; però no s'hi esmenta l'incompliment legal que 
suposa la no rendició de comptes. 

- L'alcalde de la corporació, en sessió extraordinària de 4 d'abril de 2006, dóna 
compte al Ple de l'Ajuntament de l'escrit de la Sindicatura de Comptes de 23 de 
març de 2006, per mitjà del qual es requereix a l'Ajuntament la informació 
necessària per a elaborar el present informe. L'Alcaldia es compromet davant del 
Ple a posar al dia la comptabilitat. 

- Existeixen diverses actes del Ple de l'Ajuntament en les quals es manifesta la 
preocupació de l'oposició per la falta de liquidació dels pressuposts; tanmateix, 
no s'hi registra l'adopció de mesures, per part del Govern local, per a solucionar 
aquest problema. 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d'exigir la formació del Compte 
General, als efectes de la seua aprovació per part del Ple i de la posterior presentació en 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons públics; i això 
amb un pressupost que, en l'exercici de 2003, va superar el 5 milions d'euros, la gestió 
dels quals es desconeix. Aquesta observació també és aplicable als pressuposts d'uns 
altres exercicis. 

3.6.5 Control de la tresoreria 

L'entitat no maneja efectiu, de manera que tots els pagaments i cobraments es realitzen 
per mitjà de comptes corrents que l'entitat manté en sis sucursals bancàries. 

En cinc dels sis comptes bancaris, la disposició, la realitzen conjuntament els tres 
clavaris: l'alcalde, el tresorer i el secretari-interventor. En un compte, no consta el règim 
de disposició de fons i hi figura com a persona autoritzada l'alcalde, mort en 2004. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, el 16 de febrer de 2006 es va fer una acta 
de recompte de l'efectiu, que va presentar el resultat de zero euros. També vam 
sol·licitar confirmacions, en aqueixa data, als bancs amb què treballa l'entitat. Així 
mateix, demanàrem a l'Ajuntament que certificara, també en la dita data, el saldo de 
caixa i bancs segons la comptabilitat, cosa que no ha succeït; raó per la qual es 
desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

També es va requerir que aportaren els documents comptables, i els seus justificants, 
d'una mostra de pagaments realitzats en 2004 i 2005 per un import d'1.674.380 euros; 
així com dels ingressos dels mateixos anys per un import de 6.861.606 euros. El resultat 
de l'examen n'ha sigut el següent: 

a) No ens han facilitat la resolució o l'acord d'aprovació de despeses per import de 
625.685 euros, cosa que incompleix el que s'estableix en els articles 21 i 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
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b) No s'ha realitzat cap dels actes administratius relatius a l'execució de la despesa. 

 Això podria significar que l'entitat haja realitzat despeses sense el crèdit 
suficient, i per tant, nuls de ple dret, segons l'article 62 de la LCAP. 

 I encara, s'han detectat despeses per un import total de 406.759 euros que, per 
raó de la quantia, havien d'haver sigut objecte del pertinent expedient de 
contractació. 

c) S'han detectat subvencions, per import de 52.635 euros, concedides sense 
complir cap dels requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

d) No han aportat la factura, o el document de suport corresponent, en pagaments 
per import de 30.000 euros, que representen el 2,9% de l'import total dels 
pagaments seleccionats. 

e) Un dels pagaments seleccionats, per import de 36.063 euros, correspon al primer 
pagament de la compravenda d'uns terrenys -per un import total de 72.125 
euros- efectuada el 10 de març de 2005. En relació amb això, cal assenyalar el 
següent: 

- La compravenda està condicionada al compliment d'una sèrie de 
modificacions del planejament urbanístic, la qual cosa solament pot tenir 
lloc per raons d'interés públic, i no amb caràcter indemnitzador, com és 
el cas. 

- En al·legacions, ens han aportat un informe de l'arquitecte municipal que 
manca de la suficient motivació, segons la legislació aplicable. 

- No consta que existisca cap informe de valoració que acredite els béns 
objecte de la compravenda i de la indemnització estipulada. 

- No consta que existisca escriptura pública o document administratiu, ni 
inscripció en el Registre de la Propietat. 

f) Hom no ha aportat documentació suficient en diversos pagaments, per un import 
de 172.498 euros del total seleccionat dels exercicis de 2004 i 2005, que acredite 
qui n'és el perceptor o quin concepte originà l'obligació del pagament. 

g) Quant als abonaments bancaris analitzats, es pot destacar que no ens han aportat 
la suficient justificació documental d'ingressos per import de 847.669 euros. 

3.6.6 D'altres aspectes 

Per escrit de data 2 de maig de 2006, vam sol·licitar la següent documentació, referida 
als exercicis de 2004, 2005 i 2006 del lloc de secretari-interventor: 
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- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis de referència. 

Tanmateix, no ens han tramés la documentació que tot seguit esmentem: 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis de referència. 

En relació amb això, cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran, en tots els casos, el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix, en l'article 16, que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització incloent-hi, en tots 
els casos, els aspectes següents: 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponen (complements de 
destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació, que retribueix el lloc de treball que s'ocupa, es 
recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'ajuntament, d'acord amb el Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) Que també haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic, que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent a 
l'especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, els 
perills i les penalitats. Els seu establiment o la modificació exigiran una 
valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament aprovada pel 
Ple de la corporació. 

d) Que també correspon al Ple de l'Ajuntament determinar la quantitat global del 
complement de productivitat, el qual retribueix -entre altres conceptes- l'especial 
rendiment. 
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Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, el cobrament del complement de productivitat exigirà que siga 
prèviament determinat pel Ple de l'ajuntament, el qual també fixarà els criteris per a 
percebre'l. 

En conseqüència, i considerant que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball 
vigents en els exercicis fiscalitzats ni els acords que emparen les retribucions assignades 
al lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitat percebudes per aquests 
conceptes no estan justificades, sense perjudici dels mínims establits legalment. El total 
de retribucions en els exercicis de 2004 i 2005 s'eleven a 43.931 euros i 46.135 euros, 
respectivament. 

Quant a les retribucions de l'exercici de 2006, només ens han facilitat la nòmina d'abril. 
El detall de les retribucions complementàries és el següent, en euros: 

 
Retribucions complementàries * 2006 

Complement de destinació 690 

Complement específic 987 

Complement de productivitat 531 

* Nòmina d'abril 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.7 Dosaigües 

3.7.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca de la Foia de Bunyol, de la província de València, i 
té 406 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.7.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la manca de documentació, que 
es concreta en els apartats següents. 

3.7.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, està formada 
per la plaça de secretari-interventor (grup B), que està agrupada a la del municipi de 
Millars, i dues places d'auxiliar administratiu: una de naturalesa laboral i una altra de 
personal eventual. 

La secretària-interventora és llicenciada en Dret i presta els seus serveis en aquest 
Ajuntament des de l'any 2004. En l'actualitat, els hi presta sota la figura de comissió de 
serveis i la seua dedicació és de dues dies la setmana. El titular d'aquesta plaça és 
funcionari amb habilitació de caràcter nacional. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
València; tret d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.7.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

Els registres comptables usats són el llibre general d'ingressos i el llibre general de 
despeses, en els quals s'efectuen les anotacions manuals. Posteriorment, a partir d'una 
còpia d'aquestes anotacions, una empresa especialitzada practica els assentaments 
comptables per mitjà d'un programa informàtic. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

No consta 

16/04/99 

433.462 

26/12/05 

No consta 

31/12/99 

29/12/05 

17/12/99 

405.301 

24/09/05 

No consta 

31/12/00 

29/12/05 

19/01/01 

442.333 

24/09/05 

No consta 

31/12/01 

29/12/05 

11/01/02 

494.408 

24/09/05 

No consta 

31/12/02 

Consta* 

20/06/03 

551.860 

24/09/05 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

17/02/04 

486.434 

24/09/05 

No consta 

31/12/04 

No consta 

14/03/05 

808.909 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 

*    Pendent d'aprovació. 
 

En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, 
podem indicar que: 

- No consta que hi haja informes de la Intervenció municipal sobre la falta de 
rendició del Compte General. 

- No consta que, fins a l'any 2006, s'haja donat compte al Ple de la corporació dels 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 
2004 i 2005 per raó dels incompliments de l'obligació de presentar el Compte 
General a aquesta institució, cosa que implica una omissió de la informació 
bàsica per a exercir les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, 
de la gestió d'aquests òrgans. 

- No tenim coneixement que el Ple haja exigit la formació del Compte General, ni 
que s'haja adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

3.7.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, vam sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
21 de febrer de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'Entitat; així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat; però 
aquesta certificació no ens ha sigut tramesa. 

En la data dita es va fer un recompte de l'existència en la caixa municipal, que va 
presentar un saldo de 294 euros. 

D'altra banda, amb dates de 21 de febrer i 25 de maig de 2006, demanàrem a 
l'Ajuntament que ens aportara els documents comptables, i els seus justificants, de 
pagaments per import de 176.730 euros, i d'ingressos per import de 695.359 euros, 
corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

De l'examen de la documentació rebuda, es desprenen les conclusions següents en 
relació amb els pagaments i els ingressos. 
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a) No ens han facilitat la documentació de cap dels actes administratius relatius a 
l'execució de la despesa, per import de 176.730 euros. 

b) No ens han facilitat, de cap dels documents de pagaments seleccionats, la 
resolució o l'acord d'aprovació de la despesa; malgrat el que s'estableix en els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

c) No ens han tramés manaments de pagament per un import total de 74.398 euros. 

d) No consta el registre d'entrada en les factures justificatives de les despeses de 
l'Entitat, en diverses de les factures rebudes de la mostra seleccionada 

e) No ens han aportat la factura, o el document de suport corresponent, de 
pagaments per import de 76.979 euros, que representen el 43,6% dels pagaments 
seleccionats. El detall n'és el següent: 

 

 

 

 

 

f) S'ha detectat una subvenció de 30.000 euros per a la qual no consta que s'hagen 
complit els requisits exigits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i sense que n'hi haja suport documental. 

g) Hom no ha aportat documentació suficient en diversos pagaments per un import 
de 154.478 euros, del total dels seleccionats dels exercicis de 2004 i 2005, que 
acredite qui n'és el perceptor o quin concepte originà l'obligació del pagament. 

h) No consta el document comptable de reconeixement del dret en cap dels 
ingressos seleccionats dels exercicis de 2004 i 2005. 

i) En un total de 198.420 euros no consta el manament d'ingrés. 

j) En els ingressos, no ens han tramés justificació documental suficient en el 
88,0% de la mostra, cosa que representa un total de 611.944 euros. 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 

Data de pagament Import en euros 

15/07/05 9.336 

30/09/05 6.230 

03/10/05 60.000 

24/11/05 1.413 
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3.8 Gaibiel 

3.8.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Alt Palància, de la província de Castelló, amb 195 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.8.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.8.3 Organització i recursos 

D'acord amb la informació facilitada, l'auxiliar administrativa està ocupant la plaça de 
secretari-interventor de forma accidental i és l'única treballadora de l'Ajuntament. 

Quant a l'organització, podem estacar que la gestió i recaptació dels tributs ha sigut 
delegada en la Diputació Provincial de Castelló. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.8.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05 Consta* -- 

Aprovació pressupost 07/01/99 28/12/99 12/01/01 27/03/02 27/12/02 18/12/03 20/12/04 28/12/05 

Import pressupost despeses 254.829  254.829  254.829 258.977 367.355 376.677 383.800 508.781 

Liquidació pressupost Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig  (a 31 de desembre) Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta -- 

*  Pendent d'aprovació. 
 

En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, 
podem indicar que, fins a la data d'aprovació, el 28 de desembre de 2005: 

- La Intervenció municipal no hi ha realitzat informes. 
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- No consta que hom donara compte al Ple de l'Ajuntament dels requeriments 
efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes per raó dels incompliments de 
l'obligació de presentar el Compte General a aquesta institució, cosa que implica 
una omissió de la informació bàsica per a exercir les funcions de fiscalització 
dels òrgans de govern, i per tant, de la gestió d'aquests òrgans. 

3.8.5 Control de la tresoreria 

No hi disposen de caixa en efectiu, de manera que tots els pagaments i cobraments es 
realitzen per mitjà de comptes corrents que l'Entitat manté en tres sucursals bancàries. 

La disposició dels comptes bancaris, la realitzen de forma conjunta els tres clavaris: 
l'alcalde, el tresorer i la secretària-interventora accidental; llevat d'un dels comptes, en el 
qual la disposició és solidària, amb el consegüent risc que aquesta pràctica comporta. 
Podem destacar que en un dels comptes bancaris del qual és titular l'Ajuntament, les 
persones autoritzades són l'alcalde, el tresorer i una tercera persona que no és la 
secretària-interventora accidental. 

No es fan conciliacions bancàries i, en conseqüència, tampoc no s'investiguen les 
partides sense conciliar. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, el 20 de febrer de 2006 es va recomptar 
l'efectiu, amb un resultat de zero euros. Vam sol·licitar confirmacions, en la mateixa 
data, a tots els bancs amb què treballa l'Entitat; així mateix, demanàrem a l'Ajuntament 
que certificara, també a la dita data, el saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat; 
però això no ha succeït, raó per la qual es desconeix la situació de la tresoreria 
municipal. 

També vam demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de càrrecs realitzats en bancs en 2004 i 2005 per un import de 780.210 
euros, i d'abonaments per un import d'1.272.864 euros en els mateixos anys. De la seua 
anàlisi destaca el següent: 

a) No ens han facilitat la resolució o l'acord d'aprovació de les despeses 
analitzades, a pesar del que s'estableix en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril. 

b) Les factures justificatives de les despeses de l'Entitat no han sigut registrades. 

c) No s'ha fet cap dels actes administratius relatius a l'execució de la despesa i, en 
conseqüència, no s'ha expedit cap certificat d'existència de crèdit adequat i 
suficient, que és un requisit indispensable segons l'article 11 de la LCAP. 

 Això podria significar que l'Entitat ha realitzat despeses sense el crèdit suficient 
i, per tant, nul·les de ple dret, segons l'article 62 de la LCAP. 

d) No ens han facilitat els documents comptables ADO de cap pagament. 
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e) No ens han aportat la factura, o el document de suport corresponent, de 
pagaments per import de 118.544 euros, que representen el 15,2% del total dels 
pagaments seleccionats. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

02/08/04 82.528 

20/01/05 20.006 

02/02/05 6.000 

06/10/05 10.010 
 

f) No ens han aportat documentació suficient de diversos pagaments, per un import 
de 20.167 euros del total seleccionat dels exercicis de 2004 i 2005, que acredite 
qui n'és el perceptor o quin concepte originà l'obligació del pagament. 

g) Quant als abonaments bancaris analitzats, es pot destacar que no ens han aportat 
suficient justificació documental d'ingressos per import d'1.037.113 euros, que 
representen el 81,5% de la mostra. 

h) No ens han facilitat cap document comptable relatiu al dret reconegut. 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.9 Gorga 

3.9.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca del Comtat, de la província d'Alacant, amb 256 habitants 
segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està formada per set 
membres. 

3.9.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.9.3 Organització i recursos 

D'acord amb les fonts de la corporació mateixa, les funcions d'administració de 
l'Ajuntament, les ha exercides des d'octubre de 2003 un administratiu contractat a temps 
parcial per l'Ajuntament, i ha realitzat durant el dit període les funcions de secretari-
interventor, ja que l'Ordre de 4 d'octubre de 2004 de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques va acordar l'exempció de l'Ajuntament de Gorga de mantenir 
el lloc de Secretaria. En gener de 2006 han contractat una llicenciada en Administració 
d'Empreses perquè realitze les funcions de gestió pròpies de la corporació. 

Quant a l'organització, es pot destacar que la gestió i recaptació dels imposts d'IBI, IAE 
i IVTM, així com la recaptació de les taxes, han sigut delegades en la Diputació 
Provincial d'Alacant. 

En el període afectat per la falta de rendició, no s'ha acreditat la insuficiència de mitjans 
personals en cap informe ni acord. 

3.9.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

El sistema comptable de l'Ajuntament es va informatitzar amb les ajudes que la 
Diputació atorgà per a aqueixa finalitat. Quan la Diputació canvià el programa pel 
SICALWIN, l'Ajuntament mantingué el programa de comptabilitat inicial amb una 
empresa, que és el que existeixen l'actualitat. 

La Diputació Provincial d'Alacant facilità els ordinadors i els programes (SICALWIN) 
per a la gestió de l'Ajuntament. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General No consta No consta No consta No consta Consta* Consta * Consta * -- 

Aprovació pressupost No consta No consta No consta 23/03/02 08/10/03 24/09/04 14/10/05 7/04/06 

Import pressupost despeses -- -- -- 132.222 341.500 207.333 296.665 285.817 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta No consta 7/04/06 7/04/06 7/04/06 -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta Consta Consta -- 

* Pendent d'aprovació. 
 

En relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte General, cal 
destacar que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. 

- No hi ha constatació que s'haja donat compte al Ple dels requeriments efectuats 
per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 2005 per raó dels 
incompliments de l'obligació de presentar el Compte General a aquesta 
institució; cosa que implica una omissió d'informació bàsica per a exercir les 
funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió d'aquests 
òrgans. 

3.9.5 Control de la tresoreria 

Quant a la gestió de la tresoreria, la disposició de fons es realitza de forma 
mancomunada entre l'alcalde, el secretari-interventor i el tresorer; però no es fan 
conciliacions bancàries i, en conseqüència, tampoc no s'investiguen les partides sense 
conciliar. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, el 23 de febrer de 2006 es va fer un 
recompte de l'existència en la caixa municipal, que va donar un resultat de zero euros, i 
es van sol·licitar les corresponents confirmacions bancàries en aqueixa data. Vam 
demanar a l'Ajuntament que certificara, també en aqueixa data, el saldo de caixa i bancs 
segons la comptabilitat; però això no ha ocorregut, raó per la qual es desconeix la 
situació de la tresoreria municipal. 

També es va demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de càrrecs en bancs dels exercicis de 2004 i 2005 per un import de 259.293 
euros, i d'abonaments per un import de 358.089 euros en els mateixos anys. Del seu 
examen es destaca el següent. 

a) No ens han facilitat la resolució o l'acord d'aprovació de les despeses 
analitzades, malgrat el que s'estableix en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril. 
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b) Les factures que justifiquen les despeses de l'Entitat no han sigut registrades. 

c) No s'ha fet cap dels actes administratius relatius a l'execució de la despesa i, en 
conseqüència, no s'ha expedit cap certificat d'existència de crèdit adequat i 
suficient, que és un requisit indispensable segons l'article 11 de la LCAP. 

 Això d'abans podria significar que l'Entitat haja realitzat despeses sense el crèdit 
suficient i, per tant, nuls de ple dret segons l'article 62 de la LCAP. 

d) No ens han aportat la factura, o el document de suport corresponent, de 
pagaments per import de 86.681 euros, que representen el 33,4% del total de 
pagaments seleccionats. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

07/01/04 1.261 
09/01/04 1.343 
13/01/04 2.103 
08/03/04 62.720 
01/09/04 361 
20/09/04 1.680 
30/09/04 4.251 
05/01/05 1.662 
31/03/05 2.000 
11/04/05 4.695 
13/07/05 4.605 

 

e) No ens han aportat documentació suficient de diversos pagaments, per un import 
de 8.397 euros del total seleccionat dels exercicis de 2004 i 2005, que acredite 
quin n'és el perceptor o el concepte que originà l'obligació de pagament. 

f) Quant als abonaments bancaris analitzats, podem destacar que no ens han 
aportat suficient justificació documental d'ingressos per import de 217.529 
euros, que representen el 60,7% de la mostra; a més a més, tampoc no ens han 
facilitat cap document comptable relatiu al dret reconegut. 

Per acabar, hem d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats 
no justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats 
anteriors, ja que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la 
Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.10 Massalavés 

3.10.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Ribera Alta, de la província de València, amb 1.563 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per nou membres. 

3.10.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la manca de documentació, que 
es concreta en els apartats següents. 

3.10.3 Organització i recursos 

Segons la informació facilitada, les funcions administratives de l'Ajuntament, les 
realitzen la secretària-interventora de l'Ajuntament, que és llicenciada en Dret i 
habilitada nacional, i dues auxiliars administratives, de grup D. 

Per a les funcions de Secretaria, aquest Ajuntament està agrupat amb el de Benimuslem, 
de forma que la secretària-interventora treballa a Massalavés tres dies la setmana i dos 
dies a l'Ajuntament de Benimuslem. No cap dels dos ha presentat els comptes en 
aquesta Sindicatura en els últims cinc anys. 

Quant a l'organització, podem destacar que la gestió i recaptació dels tributs ha sigut 
delegada en la Diputació de València. Es considera que l'Ajuntament disposa de mitjans 
suficients per a portar la comptabilitat, cosa que hauria permés rendir els comptes 
pendents. 

3.10.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

El sistema comptable de l'Ajuntament es va informatitzar en l'exercici de 1992, amb les 
ajudes que la Diputació atorgava per a aqueixa finalitat. Quan la Diputació canvià el 
programa per SICALWIN, l'Ajuntament mantingué el programa de comptabilitat inicial 
amb una empresa, que és el que existeix en l'actualitat. 

És el personal propi de la dita empresa el qui processa la informació comptable. En 
l'actualitat estan treballant -segons la informació aportada per la Secretaria- en els 
exercicis de 1999 i 2000. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprovació pressupost 17/01/00 07/05/01 19/06/02 13/03/03 No consta No consta No consta No consta 

Import pressupost despeses 750.447  851.001  716.522  775.846  -- -- -- -- 

Liquidació pressupost Consta* No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) Consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

* Pendent d'aprovació. 
 

En relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte General, cal 
destacar que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. 

- No hi ha constatació que s'haja donat compte al Ple dels requeriments efectuats 
per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 2005 per raó dels 
incompliments de l'obligació de presentar el Compte General en aquesta 
institució, cosa que implica una omissió d'informació bàsica per a l'exercici de 
les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió 
d'aquests òrgans. 

- El Ple no ha exigit la formació del Compte General, ni s'ha adoptat cap mesura 
en aqueix sentit. 

Tot això evidencia que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte General, 
als efectes de la seua aprovació per part del Ple i de la posterior presentació en aquesta 
Sindicatura de Comptes, la qual cosa constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.10.5 Control de la tresoreria 

Pel que fa a la gestió de la tresoreria, la disposició dels fons es realitza de forma 
mancomunada entre l'alcalde, el secretari-interventor i el tresorer; però no es fan 
conciliacions bancàries. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 2 de març de 2006 es va fer un recompte de l'existència en la caixa 
municipal, que va donar un saldo de 28 euros, i es van demanar les corresponents 
confirmacions bancàries en aqueixa data. Vam sol·licitar a l'Ajuntament que certificara, 
també en aqueixa data, el saldo en caixa i bancs segons la comptabilitat, cosa que no ha 
succeït; raó per la qual es desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

També vam demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de pagaments realitzats per bancs en els anys 2004 i 2005 per import de 
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770.011 euros, i d'abonaments d'aqueixos mateixos anys per import d'1.024.037 euros; 
el resultat d'aqueix examen és el següent: 

a) Existeixen despeses, per import de 293.673 euros, dels quals no ens han facilitat 
la resolució o l'acord d'aprovació de la despesa; malgrat el que s'estableix en els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

b) Les factures que justifiquen les despeses de l'Entitat no han sigut registrades. 

c) No s'ha fet cap dels actes administratius relatius a l'execució de la despesa i, en 
conseqüència, no s'ha expedit cap certificat d'existència de crèdit adequat i 
suficient, que és un requisit indispensable segons l'article 11 de la LCAP. 

 Això podria significar que l'Entitat haja realitzat despeses sense el crèdit 
suficient i, per tant, nuls de ple dret segons l'article 62 de la LCAP. 

d) No ens han facilitat el documents comptables ADO de cap pagament. 

e) Hem detectat una subvenció, el segon termini de la qual és de 1.600 euros, que 
no ha complit cap dels requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. A més a més, el pagament del dit import s'ha fet per 
mitjà de xec bancari a una persona física. 

f) S'ha detectat un pagament insuficientment justificat, de data 31 de març de 2005 
i per un import de 21.500 euros, en concepte d'adquisició d'una parcel·la de             
878 m2 de superfície. 

g) Quant als abonaments bancaris analitzats, podem destacar que no ens han 
aportat suficient justificació documental d'ingressos per import de 510.122 
euros, que representen el 49,8% de la mostra, i no ens han facilitat cap document 
comptable relatiu al dret reconegut. 

3.10.6 D'altres aspectes 

Mitjançant un escrit de data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la següent documentació 
referida als exercicis de 2004, 2005 i 2006 del lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis requerits. 

Malgrat el dit requeriment, no ens han tramés la documentació que es detalla tot seguit: 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 
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- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis referits. 

En relació amb això, cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran en tots els casos el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aqueix sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix en l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització incloent-hi sempre 
els aspectes següents: 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponguen (complements 
de destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació (que retribueix el lloc de treball que s'ocupa), 
es recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament d'acord amb el Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) Que en la relació de llocs de treball també haurà de figurar el complement 
específic, que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent a 
la seua especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, 
els perills i penalitats. L'establiment o la modificació d'aquest complement 
exigirà una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament 
aprovada pel Ple de la corporació. 

d) Que també correspon al Ple de l'ajuntament determinar la quantitat global del 
complement de productivitat, que retribueix -entre altres conceptes- l'especial 
rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen considerats en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, el cobrament del complement de productivitat exigeix que 
aquest haja sigut prèviament determinat pel Ple de l'ajuntament, el qual fixarà també els 
criteris per a percebre'l. 

En conseqüència, i considerant que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball 
vigents en els exercicis fiscalitzats, ni els acords que emparen les retribucions 
assignades a lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes per 
aquests conceptes no estan justificades; sense perjudici dels mínims establits legalment. 
El total de retribucions en els exercicis de 2004 i 2005 s'eleva a 22.393 euros i a 16.459 
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euros, respectivament. En aquest últim exercici les retribucions són menors a causa 
d'una baixa de la funcionària. 

Segons les nòmines facilitades, les retribucions complementàries mensuals assignades 
han sigut les següents, en euros: 

 
Retribucions complementàries* 2004 2005 2006 

Complement de destinació 278 284 289 

Complement específic 636 649 662 

Complement de productivitat 42 43 44 

* Nòmina de gener. 
 

Finalment, hem d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats 
no justificades o insuficientment justificades que hem comentat en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.11 Navaixes 

3.11.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca de l'Alt Palància, de la província de Castelló, amb 
641 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.11.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. Resulta especialment greu la falta d'atenció prestada 
als requeriments que hem fet a l'Ajuntament, per als quals no hi ha hagut resposta. 

En aqueix sentit, en l'escrit de 2 de maig de 2006 s'assenyalava que el requeriment es 
feia als efectes prevists en l'article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, i que havia de ser atés en el termini de deu dies des de la seua recepció; 
cosa que no va succeir. En el dit requeriment s'indicaven, d'acord amb l'article 502.2 del 
Codi Penal, les conseqüències que podien derivar de la negativa o el retard indegut a 
l'hora d'enviar la documentació sol·licitada. 

En relació amb això, s'ha d'assenyalar que la reiterada falta de col·laboració de 
l'Ajuntament ha provocat que aquesta Sindicatura de Comptes no haja pogut realitzar 
les comprovacions corresponents, dins de la seua funció fiscalitzadora. 

3.11.3 Organització i recursos 

La plantilla de personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, és la següent: 

- Un secretari-interventor (grup B). 

- Un administratiu. 

- Un auxiliar administratiu. 

El secretari-interventor, funcionari de carrera amb habilitació de caràcter nacional, és 
llicenciat en Dret i presta els seus serveis en aquest Ajuntament des de 1989. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
Castelló; tret d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

Es considera que l'Ajuntament disposa de mitjans suficients per a portar la 
comptabilitat, cosa que hauria permés rendir els comptes pendents. 

3.11.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

Consta* 

30/03/99 

370.349 

06/05/03 

No consta 

No consta 

Consta* 

31/07/00 

444.992 

17/12/03 

No consta 

No consta 

Consta* 

27/12/01 

1.924.917 

20/05/04 

No consta 

No consta 

Consta* 

26/02/02 

1.236.211 

02/03/05 

No consta 

Consta** 

No consta 

14/04/03 

No consta 

Consta * 

No consta 

Consta 

No consta 

28/05/04 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

26/04/05 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

Prorrogat 

-- 

-- 

-- 

-- 

*    Pendent d'aprovació. 

** No hi consten signatures. 
 

En relació amb la situació comptable i a la formació i aprovació del Compte General, 
podem indicar que: 

- No existeixen informes de la Intervenció municipal. 

- No s'ha donat compte al Ple de la corporació dels requeriments efectuats per 
aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 2005 per raó dels 
incompliments de l'obligació de presentar el Compte General en aquesta 
institució; cosa que implica una omissió de la informació bàsica per a l'exercici 
de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió 
d'aquests òrgans. 

- No consta que el Ple haja exigit la formació del Compte General, ni que s'haja 
adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

Les circumstàncies anteriors posen de manifest que no s'hi han aplicat els mitjans 
necessaris per a exigir la formació del Compte General, als efectes del seu examen i 
aprovació per part del Ple i de la posterior presentació en aquesta Sindicatura de 
Comptes; cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de l'obligació de 
rendir comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.11.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, es van sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
9 de febrer de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'Entitat; així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat; però 
no hi hem obtingut resposta. 

Amb data 9 de febrer de 2006, també es va fer un recompte de l'existència en la caixa 
municipal, que va donar un saldo de zero euros. 

D'altra banda, es va demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de pagaments per import de 710.752 euros, i d'ingressos per import 
d'1.243.920 euros; però fins a la data no ens han facilitat la dita documentació, cosa que 
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constitueix una limitació a l'abast, i això sense perjudici de la responsabilitat que puga 
derivar de les entrades i eixides de fons no justificades. 

3.11.6 D'altres aspectes 

Amb data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la informació següent, relativa al lloc de 
secretari-interventor, dels exercicis de 2004, 2005 i 2006. 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A la data d'emissió del present Informe, l'Ajuntament no ens ha tramés la informació 
demanada, cosa que constitueix una limitació a l'abast. 

Per acabar, hem de destacar que la falta de rendició de comptes i de la documentació 
requerida, fa que es desconega l'aplicació dels fons públics gestionats per aqueix 
Ajuntament, i això pot permetre que s'hi done algun dels supòsits a què es refereix 
l'article 49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, 
pel que fa a la responsabilitat comptable. 
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3.12 Segart 

3.12.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca del Camp de Morvedre, de la província de València, 
i té 156 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació 
està formada per cinc membres. 

3.12.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
es concreta en els apartats següents.  

3.12.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, està formada 
per la plaça de secretari-interventor (grup B), que està agregada al municipi d'Albalat 
dels Tarongers, i per un auxiliar administratiu. 

La secretària-interventora, funcionària de carrera amb habilitació de caràcter nacional, 
és llicenciada en Dret i presta els seus serveis en aquest Ajuntament des de 1991. La 
seua dedicació és d'unes cinc hores la setmana. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en un recaptador; tret d'alguns 
ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.12.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

23/11/00 

337.399 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

10/03/05 

311.392 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, es 
pot indicar que, per mitjà d'un escrit de data 23 de novembre de 2006, amb entrada en 
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aquesta Sindicatura de Comptes el 27 de novembre de 2006, l'Ajuntament assenyala el 
següent: 

- No existeixen resums ni acords d'aprovació dels pressuposts dels anys 1999, 
2001, 2002, 2003, 2004 i 2006. 

- No existeixen acords d'aprovació de les liquidacions dels pressuposts de 1999 a 
2005. 

- No existeixen informes tècnics ni informació al Ple sobre els requeriments de la 
Sindicatura de Comptes. 

- No existeixen actes d'arqueig ni conciliacions bancàries dels exercicis 
compresos entre 2003 i 2005. 

Les circumstàncies anteriors posen de manifest que no s'han aplicat els mitjans 
necessaris per a exigir la formació del Compte General, als efectes del seu examen i de 
la seua aprovació per part del Ple de l'Ajuntament i de la posterior presentació en 
aquesta Sindicatura de Comptes; cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de l'obligació de rendir comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.12.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, vam sol·licitar a l'Ajuntament, en data 1 
de març de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'Entitat; així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat; però 
no ens han tramés aquesta certificació. 

També amb data 1 de març de 2006, es va fer un recompte de l'existència en la caixa 
municipal, que va presentar un saldo de 90,75 euros. 

D'altra banda, es va requerir l'aportació dels documents comptables, i dels seus 
justificants, de pagaments dels exercicis de 2004 i 2005 per import de 153.408 euros, i 
d'ingressos per import de 162.771 euros, que ens han aportat el 27 de novembre de 
2006. 

De l'examen de la documentació rebuda, es desprenen les següents conclusions en 
relació amb els pagaments i els ingressos: 

a) No ens han facilitat, per a la totalitat de la mostra, cap document comptable 
relatiu a l'execució de la despesa. 

b) No consta la resolució o l'acord d'aprovació de la despesa en pagaments per 
import de 99.519 euros; malgrat el que s'estableix en els articles 21 i 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

c) En les factures justificatives de les despeses seleccionades de l'Entitat, no consta 
el registre d'entrada ; llevat d'una. 
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d) No ens han aportat la factura o el document de suport corresponent de 
pagaments seleccionats per import de 69.514 euros, que representen el 45,3% de 
la mostra. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

21/01/04 4.500 

26/02/04 7.500 

22/06/04 3.000 

22/09/04 10.754 

26/120/04 3.000 

31/01/05 36.859 

15/04/05 1.601 

09/09/05 2.300 
 

e) No hi ha constatació que s'haja tramitat l'oportú expedient de contractació en 
pagaments en què, per raó de la seua quantia, calia haver-ho fet, per un import 
de 88.823 euros. 

f) No consta el document comptable de reconeixement del dret en cap dels 
ingressos seleccionats dels exercicis de 2004 i 2005. 

g) No consta el manament d'ingrés en el 99,3% de la mostra seleccionada. 

h) Dels ingressos, no ens han tramés justificació documental suficient d'un 36,4% 
de la mostra, per un import de 59.267 euros. 

3.12.6 D'altres aspectes 

Amb data 2 de maig de 2006 vam sol·licitar la següent informació relativa al lloc de 
secretari-interventor dels exercicis de 2004, 2005 i 2006: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A pesar del requeriment, no ens han tramés els acords o les resolucions que emparen les 
retribucions complementàries. 
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Segons la informació facilitada, l'Ajuntament no ha elaborat la relació de llocs de treball 
dels exercicis requerits. 

En relació amb això, cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran, en tot cas, el contingut 
previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos termes 
s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aqueix sentit, la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix en l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua respectiva organització, en la 
qual hauran d'incloure sempre els aspectes següents: 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponguen (complements 
de destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació que retribueix el lloc de treball que s'ocupa, es 
reflectirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'ajuntament, d'acord amb el Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) Que en la relació de llocs de treball també haurà de figurar el complement 
específic (que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent a 
la seua especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, els 
perills o penalitats. El seu establiment, o la modificació, exigiran una valoració 
de les característiques pròpies de cada lloc, tot degudament aprovat pel Ple de la 
corporació. 

d) Que també correspon al Ple de l'ajuntament determinar la quantitat global del 
complement de productivitat, que retribueix -entre altres conceptes- l'especial 
rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, per a cobrar el complement de productivitat, caldrà que aquest 
haja sigut determinat prèviament pel Ple de l'ajuntament, el qual també fixarà els criteris 
per a percebre aqueix complement. 

En conseqüència, i atés que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball vigents 
en els exercicis fiscalitzats, ni els acords que emparen les retribucions assignades al lloc 
de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes per aquests 
conceptes no estan justificades; sense perjudici dels mínimes establits legalment. 
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Segons la informació facilitada per l'Ajuntament, les retribucions percebudes per la 
secretària-interventora són les que assenyalem tot seguit, en euros. 

 
Exercici Anual 

2004 

2005 

2006* 

4.420 

5.113 

787 

(*) Fins abril. 
 

Quant a les retribucions percebudes, s'ha de dir que actualment s'hi arrossega un 
endarreriment de dos anys, i que en l'exercici de 2006 s'han cobrat retribucions de 2004. 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.13 Toixa 

3.13.1 descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca dels Serrans, de la província de València, amb 1.225 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per nou membres. 

3.13.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
es concreta en els apartats següents. Resulta especialment greu la falta d'atenció 
prestada als requeriments efectuats a l'Ajuntament, ja que no han rebut resposta. 

En aqueix sentit, en l'escrit de 2 de maig de 2006 assenyalàvem que el requeriment es 
feia als efectes prevists en l'article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11de maig, i que havia de ser atés en el termini de deu dies des de la seua recepció; 
cosa que no ha ocorregut. En el dit requeriment s'indicaven, d'acord amb l'article 502.2 
del Codi Penal, les conseqüències que podien derivar de la negativa o del retard indegut 
a l'hora d'enviar la documentació sol·licitada. 

En relació amb això, cal assenyalar que la reiterada falta de col·laboració d'aqueix 
Ajuntament ha fet que la Sindicatura de Comptes no haja pogut realitzar les 
comprovacions corresponents, dins de la seua funció fiscalitzadora. 

3.13.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament, és la següent: 

- Un secretari-interventor (grup B). 

- Dos auxiliars administratius (grup D). 

El secretari-interventor és llicenciat en dret i exerceix les seues funcions amb caràcter 
interí des d'octubre de 2002. 

La Diputació Provincial de València facilità els ordinadors i els programes per a la 
gestió de l'Ajuntament. 

De tot això es dedueix que l'Ajuntament disposa dels mitjans suficients per a portar 
adequadament la comptabilitat i complir amb l'obligació de retre anualment el Compte 
General. 

Quant als ingressos, la gestió i recaptació dels imposts d'IBI, IAE i IVTM han sigut 
delegades en la Diputació Provincial de València. Segons fonts municipals, la gestió i 
recaptació de les taxes d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i guals, es porta des 
del mateix Ajuntament, per mitjà d'entitats bancàries. 
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3.13.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

Aquest Ajuntament ja ha sigut objecte d'un informe realitzat el 22 de desembre de 2003 
i de l'informe emés amb motiu del seguiment se'n va fer d'aquest en l'exercici de 2005. 
En aquest tercer informe es recull una situació pràcticament idèntica a la que es 
descrivia en els informes anteriors, sense que a la data actual s'haja apreciat cap millora; 
si no és perquè el 23 de novembre de 2006 han presentat en aquesta Sindicatura de 
Comptes els comptes generals dels exercicis de 1999 a 2003. 

En l'informe de 22 de desembre de 2003 realitzat per aquesta Sindicatura de Comptes, 
s'assenyalava que l'Ajuntament havia implantat en l'exercici de 1996 la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local, aprovada per Ordre de 17 de juliol de 1990, i 
que en l'exercici de 1995 la comptabilitat estava adaptada al sistema establit per la 
derogada Instrucció de Comptabilitat de 1952; a més a més, no usaven eines 
informàtiques per a elaborar els documents i registres comptables. 

En l'informe citat també s'indicava que: "...a la data de realització del present treball, 
octubre de 2003, les operacions d'aquest mateix mes estaven sent registrades en el diari 
general d'operacions per mitjà del sistema informàtic.". 

En l'Informe de seguiment dels onze municipis que foren objecte de l'informe de 22 de 
desembre de 2003, s'assenyalava que no ens havien facilitat cap llibre de comptabilitat 
ni cap document comptable dels exercicis de 1998 a 2005; situació pràcticament 
idèntica a l'actual. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 17/08/06* 17/08/06* 17/08/06* Consta*/*** Consta*/*** No consta No consta -- 

Aprovació pressupost ** 06/05/99 Ppt. porr. Ppt. porr 19/11/02 Ppt. porr 24/11/04 03/08/05 No consta

Import pressupost despeses 189.110 189.110 189.110 1.283.938 1.283.938 1.270.294 1.450.277 -- 

Liquidació pressupost Consta Consta Consta Consta Consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta Consta Consta No consta No consta -- 

*     Presentada en aquesta Sindicatura el 23/11/06. 

**   Segons la informació facilitada per l'Ajuntament. 

*** Pendent d'aprovació. 
 

Tal com vam assenyalar ja en els informes anteriors, en relació amb la situació 
comptable i, en particular, pel que fa al Compte General: 

- No hi ha cap informe de la Intervenció municipal. 
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- No hi ha constatació que s'haja donat compte al Ple de la corporació dels 
requeriment efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 
2004 i 2005 per raó dels incompliments de l'obligació de presentar el Compte 
General en aquesta institució; cosa que implica una omissió al Ple de la 
corporació d'informació bàsica per a exercir les funcions de fiscalització dels 
òrgans de govern i, per tant, de la gestió d'aquests òrgans. 

- El Ple de l'Entitat no ha exigit la formació del Compte General, ni s'ha adoptat 
cap mesura en aqueix sentit. 

Tot això evidencia que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte General, 
als efectes de la seua aprovació per part del Ple de la corporació i de la posterior 
presentació en aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment 
molt greu i reiterat de l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons 
públics; i això amb un pressupost que en l'exercici de 2005 s'aproximava al milió i mig 
d'euros, la gestió dels quals es desconeix. 

Cal destacar especialment la reincidència de l'Ajuntament en l'incompliment de 
l'obligació de rendir comptes. També s'ha de fer constar la reiterada actitud de no 
proporcionar la documentació reclamada en els successius requeriments. 

3.13.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 28 de febrer de 2006 es va fer un recompte de l'existència en la caixa 
municipal, que va donar un saldo de zero euros. A més a més, es van demanar les 
corresponents confirmacions bancàries en aqueixa data. També sol·licitàrem a 
l'Ajuntament que certificara, en la mateixa data esmentada, el saldo de caixa i bancs 
segons la comptabilitat, cosa que no va succeir; raó per la qual es desconeix la situació 
de la tresoreria municipal. Igual ocorregué el 26 d'octubre de 2005, quan tampoc no es 
va poder fer l'arqueig a aqueix efecte, tal i com es recull en l'Informe de seguiment dels 
onze municipis que foren objecte de l'informe de 22 de desembre de 2003. 

D'altra banda, vam demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de pagaments dels exercicis de 2005 i 2006 per un import de 351.011 euros, 
i d'ingressos d'aqueixos mateixos anys per un import de 340.971 euros, sense que fins a 
la data ens els hagen facilitats; cosa que constitueix una limitació a l'abast, i això sense 
perjudici de la responsabilitat que poguera derivar de les entrades i eixides de fons no 
justificades. 

3.13.6 D'altres aspectes 

Mitjançant un escrit de data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la següent documentació 
referida als exercicis de 2004, 2005 i 2006 del lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 
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- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis indicats. 

A la data d'emissió d'aquest Informe, l'Ajuntament no ens ha tramés la informació 
sol·licitada; cosa que constitueix una limitació a l'abast del treball. 

Per acabar, hem de destacar que la falta de rendició de comptes i de la documentació 
requerida, fan que es desconega l'aplicació dels fons públics gestionats per aqueix 
Ajuntament, la qual cosa pot permetre que s'hi done algun dels supòsits a què es refereix 
l'article 49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, 
pel que fa a la responsabilitat comptable. 
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3.14 Vallés 

3.14.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca de la Costera, de la província de València, i té una 
població de 92 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La 
corporació està formada per cinc membres. 

3.14.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.14.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament està formada 
per la plaça de secretari-interventor (grup B), que esta agrupada al municipi de la Granja 
de la Costera, i una plaça d'auxiliar administratiu, mancomunada amb el municipi citat. 
La dedicació dels dos funcionaris era d'un dia la setmana el secretari-interventor i de 
dos dies cada setmana l'auxiliar administratiu. 

El secretari-interventor, funcionari de carrera amb habilitació de caràcter nacional, és 
llicenciat en Dret i presta els seus serveis en aquest Ajuntament des de 1998. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
València; tret d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe ni acord. 

3.14.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig** (a 31 de desembre) 

Consta* 

09/12/99 

151.365 

Consta 

No consta 

31/12/99 

Consta* 

18/07/00 

165.977 

Consta 

No consta 

31/12/00 

Consta* 

22/11/01 

190.299 

Consta 

No consta 

31/12/01 

Consta* 

15/01/03 

159.727 

Consta 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

30/12/03 

108.315 

Consta 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

05/11/04 

128.535 

Consta 

No consta 

31/12/04 

No consta 

16/12/05 

107.825 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 

*    Pendent d'aprovació. 

**  No consten signatures. 
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En relació amb la situació comptable i la formació del Compte General, es pot indicar 
que: 

- No consta que hi haja informes de la Intervenció municipal. 

- Fins al 31 de març de 2006, no consta que s'haguera donat compte al Ple de la 
corporació dels requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en 
els exercicis de 2004 i 2005 per raó dels incompliments de l'obligació de 
presentar el Compte General en aquesta institució; la qual cosa implica una 
omissió de la informació bàsica per a exercir les funcions de fiscalització dels 
òrgans de govern i, per tant, de la gestió d'aquests òrgans. 

3.14.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, es van sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
de 7 de març de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'Entitat; així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat. 

També amb data 7 de març de 2006, es va fer un recompte de l'existència en la caixa 
municipal, que va presentar un saldo de zero euros. 

Cal assenyalar que l'Ajuntament ha aportat la certificació del saldo comptable a la data 
esmentada i les respectives conciliacions bancàries que li foren sol·licitades. 

D'altra banda, es va demanar a l'Ajuntament que aportara els documents comptables, i 
els seus justificants, de pagaments per import de 23.241 euros, i d'ingressos per import 
de 65.184 euros, corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

De l'examen de la documentació rebuda es desprenen les següents conclusions, en 
relació amb els pagaments i els ingressos: 

a) No ens han facilitat, per a la totalitat de la mostra, la documentació de cap dels 
actes administratius relatius a l'execució de la despesa. 

b) No ens han facilitat, de cap dels pagaments seleccionats, la resolució o l'acord 
d'aprovació de la despesa; malgrat el que s'estableix en els articles 21 i 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

c) En les factures que justifiquen les despeses de l'Entitat seleccionades, no consta 
el registre d'entrada; amb l'excepció de dues. 

d) No ens han aportat la factura, o el document de suport corresponent, de 
pagaments seleccionats per import de 9.152 euros, que representen el 39,4% de 
la mostra. El detall n'és el següent. 
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Data de pagament 
Import 

en euros 

11/02/04 1.172 

31/05/04 374 

29/10/04 2.250 

03/11/04 3.148 

22/07/05 1.260 

28/09/05 623 

06/10/05 325 
 

e) No ens han aportat justificant suficient del pagament, per import de 13.625 
euros, del total dels pagaments seleccionats dels exercicis de 2004 i 2005 que 
acredite o bé el perceptor, o bé el concepte que n'originà l'obligació del 
pagament. 

f) No consta el document comptable del reconeixement del dret en la totalitat dels 
ingressos seleccionats dels exercicis de 2004 i 2005. 

g) No ens han tramés, en els ingressos, justificació documental suficient d'un 
93,3% de la mostra, que s'eleva a 60.845 euros. 

3.14.6 D'altres aspectes 

Amb data 2 de maig de 2006 es va sol·licitar la següent informació relativa al lloc de 
secretari-interventor dels exercicis de 2004, 2005 i 2006: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A la data d'emissió del present Informe, l'Ajuntament ha facilitat la dita informació; 
llevat de: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

Així mateix, cal assenyalar que, segons l'Ajuntament, no existeixen acords ni 
resolucions que emparen les retribucions complementàries. 
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En relació amb això, s'ha de tenir en compte que: 

a) L'article 126.4 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran sempre el contingut previst 
en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos termes s'expressa 
l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest sentit, la Llei 30/1984, de 
2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, estableix en 
l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local formaran la 
relació de llocs de treball de la seua organització incloent, en tots els casos, els 
aspectes següents. 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponguen (complements 
de destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) El complement de destinació, que retribueix el lloc de treball que s'ocupa, es 
recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'ajuntament d'acord amb el Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) També haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement específic, 
el qual retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent a la seua 
especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, els 
perills o les penalitats. El seu establiment, o la modificació, exigirà una 
valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament aprovada pel 
Ple de la corporació. 

d) Així mateix correspon al Ple de l'ajuntament determinar la quantitat global del 
complement de productivitat, que retribueix -entre altres aspectes- l'especial 
rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, el cobrament del complement de productivitat exigirà, de 
manera prèvia, que siga determinat pel Ple de l'ajuntament, el qual fixarà també els 
criteris per a percebre'l. 

En conseqüència, i considerant que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball 
vigents en els exercicis fiscalitzats, ni existeixen els acords que emparen les retribucions 
assignades al lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes 
per aquests conceptes no estan justificades; sense perjudici dels mínims establits 
legalment. 

A continuació es detalla la informació facilitada sobre les retribucions percebudes, en 
euros: 
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Exercici Mensual 

2004 574 

2005 585 

2006 597 
 

Finalment, hem d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats 
no justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats 
anteriors, perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la 
Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.15 Vistabella del Maestrat 

3.15.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat en la comarca de l'Alcalatén, de la província de Castelló, i té 410 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.15.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.15.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament està composta 
per la plaça de secretari-interventor (grup B), que estava agregada a la del municipi 
d'Atzeneta del Maestrat fins a l'any 2004, i una d'auxiliar administratiu. 

La secretària-interventora, funcionària de carrera amb habilitació de caràcter nacional, 
és llicenciada en Dret i presta els seus serveis en aquest Ajuntament des de desembre de 
2004. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
Castelló; llevat d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

3.15.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost de despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

05/04/06 

No consta 

348.133 

Consta 

No consta 

No consta 

No consta 

15/05/00 

335.094 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

27/03/01 

348.587 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

12/02/02 

449.337 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

03/03/03 

472.065 

No consta 

No consta 

No consta 

05/04/06 

26/03/04 

408.799 

Consta 

No consta 

31/12/04* 

No consta 

09/04/05 

622.485 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

** 

-- 

-- 

-- 

-- 

*     No hi consten signatures. 

**   Publicat en BOP de 03/08/06. 
 

Actualment estan comptabilitzant les operacions de l'exercici de 2005, emprant mitjans 
informàtics de l'Ajuntament i els programes facilitats per la Diputació Provincial de 
Castelló. 
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En relació amb la situació comptable i la formació i aprovació del Compte General, es 
pot indicar que: 

- En la sessió de 16 de setembre de 2005 es va donar compte al Ple de la 
corporació del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 
1 de setembre del mateix any, per raó dels incompliments de l'obligació de 
presentar el Compte General en aquesta institució. 

- Al seu torn, en la sessió de 28 de desembre de 2005 es va donar compte al Ple de 
la corporació de la situació de la comptabilitat de l'exercici de 2005, així com de 
l'informe de la secretària-interventora. 

- El Ple de l'Ajuntament ha adoptat algunes mesures encaminades a distribuir les 
tasques entre el personal disponible, per posar al dia la comptabilitat de 
l'Ajuntament i fer possible la formació del Compte General. 

3.15.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, vam sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 8 
de març de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'Entitat, així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat; 
aquesta última, però, no ens l'han tramesa. 

També amb data 8 de març de 2006, es va fer un recompte de l'existència en la caixa 
municipal, que va presentar un saldo de zero euros. 

D'altra banda, es va demanar a l'Ajuntament que aportara els documents comptables, i 
els seus justificants, de pagaments per import de 287.451 euros, i d'ingressos per import 
de 386.244 euros, corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

De l'examen de la documentació rebuda es desprenen les següents conclusions, en 
relació amb els pagaments i els ingressos: 

a) No ens han facilitat la documentació de cap dels actes administratius relatius a 
l'execució de despeses per import de 191.138 euros. 

b) No ens han facilitat la resolució o l'acord d'aprovació de la despesa (que 
s'estableix en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril), en algun dels 
pagaments seleccionats, per import de 135.382 euros. 

c) No ens han tramés manaments de pagament per un import total de 23.261 euros. 

d) No consta el registre d'entrada en algunes de les factures que justifiquen les 
despeses de l'Entitat, per import de 115.032 euros, que representen el 40,0% de 
la mostra seleccionada. 
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e) No ens han aportat la factura corresponent en un dels pagaments seleccionats, de 
data 28 d'abril de 2004, per import de 17.971 euros. Cal indicar que el pagament 
no coincideix amb el document comptable, el qual puja a 34.568 euros. 

f) En els exercicis de 2004 i 2005 s'han comptabilitzat despeses d'exercicis 
anteriors, per import de 13.690 euros i 73.869 euros respectivament. 

g) No consta que s'haja tramitat el pertinent expedient de contractació en alguns 
pagaments que l'exigien per raó de la seua quantia, per import de 167.659 euros. 

h) No consta el document comptable de reconeixement del dret en cap dels 
ingressos seleccionats dels exercicis de 2004 i 2005. 

i) No ens han facilitat manaments d'ingrés per import de 21.639 euros. 

j) No ens han tramés justificació documental suficient d'ingressos seleccionats per 
import de 202.535 euros, que representen un 52,4% de la mostra. 

Per acabar, s'ha de dir que l'Ajuntament ha de prestar especial atenció a les quantitats no 
justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats anteriors, 
perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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3.16 Xeraco 

3.16.1 Descripció del municipi 

El municipi està situat a la comarca de la Safor, de la província de València, i té 5.643 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per tretze membres. 

3.16.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.16.3 Organització i recursos 

La plantilla del personal amb funcions en l'administració de l'Ajuntament és la següent: 

- Un interventor (grup A). 

- Un tècnic d'administració general (des de setembre de 2005). 

- Dos administratius (una plaça està vacant). 

- Dos auxiliars administratius. 

- Un secretari (grup A). 

- Tres administratius. 

- Un auxiliar administratiu (vacant). 

- Un subaltern. 

La interventora, funcionària de carrera amb habilitació de caràcter nacional, és 
llicenciada en Ciències Econòmiques i presta els seus serveis en aquest Ajuntament des 
de l'any 2000. 

La gestió i recaptació dels tributs ha sigut delegada en la Diputació Provincial de 
València; llevat d'alguns ingressos directes que liquida i recapta l'Ajuntament. 

Es considera que l'Ajuntament disposava de mitjans suficients per a portar al corrent la 
comptabilitat i la rendició de comptes. 

3.16.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 

Aprovació pressupost 

Import pressupost de despeses 

Liquidació pressupost 

Llibres de comptabilitat 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 

27/04/06 

27/04/99 

3.602.073 

20/02/06 

No consta 

31/12/99 

27/04/06 

30/03/00 

3.469.059 

20/02/06 

No consta 

31/12/00 

27/04/06 

18/06/01 

4.550.580 

20/02/06 

No consta 

31/12/01 

27/04/06 

02/05/02 

7.438.929 

20/02/06 

No consta 

31/12/02 

27/04/06 

19/05/03 

4.992.564 

20/02/06 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

24/06/04 

6.166.742 

20/02/06 

No consta 

31/12/04 

Consta* 

05/05/05 

5.166.873 

Consta 

No consta 

31/12/05 

-- 

12/04/06 

6.399.640 

-- 

-- 

-- 

* Pendent d'aprovació. 
 

Podem indicar que no consta que s'haja donat compte al Ple de la corporació dels 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 
2005 per raó dels incompliments de l'obligació de presentar el Compte General en 
aquesta institució, la qual cosa implica privar el dit òrgan de la informació bàsica per a 
exercir les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió 
d'aquests òrgans. 

3.16.5 Control de la tresoreria 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, es van sol·licitar a l'Ajuntament, amb data 
23 de febrer de 2006, les confirmacions bancàries de tots els bancs amb què treballa 
l'Entitat; així com la certificació del saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat. 

S'ha d'assenyalar que l'Ajuntament ens ha tramés l'acta d'arqueig, així com els extractes 
dels bancs amb què treballa l'Entitat, a la dita data; però no ens han enviat la certificació 
del saldo dels comptes amb els bancs segons la comptabilitat. 

També amb data de 23 de febrer de 2006, es va fer un recompte de l'existència en la 
caixa municipal, que va donar un saldo de 147,91 euros. 

D'altra banda, vam demanar a l'Ajuntament que aportara els documents comptables, i 
els seus justificants, de pagaments per import de 922.650 euros, i d'ingressos per import 
de 835.548 euros, corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

De l'examen de la documentació rebuda es desprenen les següents conclusions, en 
relació amb els pagaments i els ingressos: 

a) No ens han facilitat la resolució o l'acord d'aprovació de la despesa per part de 
l'òrgan competent (que s'estableix en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril), en pagaments per import de 82.419 euros. 

b) No consta el registre d'entrada en les factures que justifiquen despeses 
seleccionades de l'Entitat per import de 34.737 euros. 
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c) No ens han aportat documentació de suport suficient de despeses per import de 
6.000 euros, que corresponen als pagaments derivats d'un conveni amb la Creu 
Roja per a atendre el servei de salvament i socorrisme. 

d) Ens han tramés els documents dels ingressos; llevat de tres cobraments per un 
import total de 190.125 euros que corresponen a ingressos realitzats per la 
Diputació Provincial de València en concepte d'avançaments del compte de 
liquidació definitiva. Aquests avançaments, d'acord amb un informe de la 
Intervenció, els comptabilitzen en comptes no pressupostaris, i per això no s'han 
de fer els DR als quals es refereix l'informe. Igual ocorre amb un ingrés per 
import de 7.892 euros, que va ser comptabilitzat erròniament en 
extrapressupostaris. 

e) En els ingressos, no ens han tramés justificació documental suficient per a un 
import de 183.233 euros. 

3.16.6 D'altres aspectes 

Amb data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la següent informació relativa al lloc 
d'interventor dels exercicis de 2004, 2005 i 2006: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis assenyalats. 

A la data d'emissió del present Informe, l'Ajuntament solament ens ha facilitat la relació 
de llocs de treball dels exercicis assenyalats. La resta de documentació, no ens l'han 
tramesa, i la relativa al nomenament i a la presa de possessió dels interventors en els 
exercicis assenyalats, ens l'han tramesa de forma incompleta; cosa que constitueix una 
limitació a l'abast. 

Per acabar, hem, d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial atenció a les 
quantitats no justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els 
apartats anteriors, perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 
49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa 
a la responsabilitat comptable. 
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3.17 Xodos 

3.17.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Alcalatén, de la província de Castelló, amb 136 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.17.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. Resulta especialment greu la falta d'atenció prestada 
als requeriments efectuats a l'Ajuntament, ja que no han rebut resposta. 

En aqueix sentit, en l'escrit de 2 de maig de 2006 s'assenyalava que el requeriment es 
feia als efectes prevists en l'article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, i que havia de ser atés en el termini de deu dies des de la seua recepció; 
cosa que no va succeir. En el dit requeriment s'indicaven, d'acord amb l'article 502.2 del 
Codi Penal, les conseqüències que es podien derivar per la negativa o el retard indegut a 
l'hora d'enviar la documentació sol·licitada. 

En relació amb això, s'ha d'assenyalar que la reiterada falta de col·laboració d'aqueix 
Ajuntament ha fet que aquesta Sindicatura de Comptes no haja pogut realitzar les 
comprovacions corresponents, dins de la seua funció fiscalitzadora. 

3.17.3 Organització i recursos 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions d'administració de l'Ajuntament, les 
realitza la secretària-interventora, que és llicenciada en Dret i habilitada nacional. 

Quant a l'organització, es pot destacar que la gestió i recaptació dels imposts IBI, IAE, i 
IVTM ha sigut delegada en la Diputació de Castelló. L'ICIO i les taxes són gestionats i 
recaptats per l'Ajuntament mateix. 

En el període afectat pe la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la insuficiència 
de mitjans personal en cap informe ni acord. 

3.17.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

Fins a l'any 2006, els registres comptables s'han efectuat de forma manual. El municipi 
ha sol·licitat, amb data 27 de gener de 2006, la inclusió de l'Entitat en el projecte 
d'assistència a les entitats locals sobre gestió pressupostària i comptable, raó per la qual 
està esperant el programa facilitat per la Diputació (SICALWIN) i el ADSL necessari 
per a iniciar el procés d'informatització de la gestió comptable de la corporació. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprovació pressupost No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

 

Pel que fa als acords adoptats pel Ple de l'Entitat, hem sol·licitat els llibres d'actes de 
2004 i de 2005, informació que no hem rebut a la data de redacció del present Informe; 
raó per la qual no hem pogut verificar l'existència d'acords del Ple de l'Ajuntament 
referits a la rendició de comptes. 

En relació amb la situació comptable, i en particular pel que fa al Compte General, cal 
destacar: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. 

- No hi ha constatació que hom haja donat compte al Ple dels requeriments 
efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2004 i 2005 per 
raó dels incompliments de l'obligació de presentar el Compte General en aquesta 
institució, la qual cosa implica una omissió d'informació bàsica per a exercir les 
funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió d'aquests 
òrgans. 

- No hem pogut constatar si existeixen acords del Ple que exigisquen la formació 
del Compte General, ni si s'ha adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

Tot això evidencia que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte General, 
als efectes de la seua aprovació per part del Ple i de la posterior presentació en aquesta 
Sindicatura de Comptes; cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l'obligació de rendir comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.17.5 Control de la tresoreria 

L'Ajuntament no maneja efectiu; així, tots els cobraments i pagaments de l'Entitat 
s'efectuen per mitjà de bancs. La disposició de fons es realitza de forma mancomunada 
entre l'alcalde, el secretari-interventor i el tresorer; però no es fan conciliacions 
bancàries. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 14 de febrer de 2006 es demanaren les corresponents confirmacions 
bancàries en aqueixa data i es va recomptar l'efectiu de la caixa municipal, que va donar 
un saldo de zero euros. Es va sol·licitar a l'Ajuntament que certificara, també a la data 
citada, el saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat, cosa que no ha succeït; raó per 
la qual es desconeix la situació de la tresoreria municipal. 
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També es va requerir que aportaren els documents comptables, i els seus justificants, del 
pagaments dels exercicis de 2004 i 2005 efectuats per mitjà d'entitats bancàries, per un 
import de 192.895 euros, i d'abonaments d'aqueixos exercicis per un import de 169.595 
euros, sense que fins a la data ens els hagen facilitats; cosa que constitueix una limitació 
a l'abast, i això sense perjudici de la responsabilitat que podria derivar-se de les entrades 
i eixides de fons no justificades. 

3.17.6 D'altres aspectes 

Per escrit de data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la següent documentació referida 
als exercicis de 2004, 2005 i 2006, en relació amb el lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis indicats. 

A la data d'emissió del present Informe, l'Ajuntament no ens ha tramés la informació 
sol·licitada, cosa que constitueix una limitació a l'abast. 

Finalment, s'ha de destacar que la falta de rendició de comptes i de la documentació 
requerida, implica que es desconega l'aplicació dels fons públics gestionats per aqueix 
Ajuntament i això fa possible que s'hi done algun dels supòsits a què es refereix l'article 
49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa 
a la responsabilitat comptable. 
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3.18 Zarra 

3.18.1 descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Vall de Cofrents, de la província de València, amb 
472 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.18.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la manca de documentació, que 
concretem en els apartats següents. 

3.18.3 Organització i recursos 

Segons la informació facilitada, les funcions d'administració de l'Ajuntament, les 
realitza el secretari-interventor accidental, que és llicenciat en Dret i ocupa la plaça de 
forma interina; aquest en prengué possessió en gener de 2006. Abans, la plaça havia 
sigut ocupada, de forma accidental també, per un administratiu, de grup C; aquesta 
persona estigué ocupant la plaça durant deu anys. 

Un administratiu, de grup C, ajuda en aquestes funcions de gestió. 

Quant a l'organització, podem destacar que la gestió de l'IBI i l'IAE, així com la 
recaptació de tots els tributs, ha sigut delegada en la Diputació de València. 

En el període afectat per la falta de rendició, no s'ha acreditat la insuficiència de mitjans 
personals en cap informe ni acord. 

3.18.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L'Ajuntament no disposa de sistema informàtic, de manera que la comptabilitat es porta 
directament des del servei d'assistència i assessorament comptable als municipis de la 
Diputació de València. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Compte General 20/12/01* Consta * 19/05/05* 29/06/06 29/06/06 Consta No consta -- 

Aprovació pressupost 11/06/99 01/12/00 09/11/01 16/12/02 13/11/03 29/07/04 28/12/05 31/03/06

Import pressupost de despeses 440.666 355.055 428.341 402.113 462.560 540.543 492.686 384.688 

Liquidació pressupost 11/09/01 02/05/02 09/03/05 29/06/06 29/06/06 11/11/06 No consta -- 

Llibres de comptabilitat Consta Consta Consta Consta Consta Consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta Consta Consta Consta No consta -- 

* Facilitades en el treball de camp. 
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En relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte General, cal 
destacar que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. 

- No hi ha constatació que hom haja donat compte al Ple de l'Ajuntament dels 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en 2004 i 2005 per 
raó de l'incompliment de l'obligació de presentar el Compte General de 2003 en 
aquesta institució, la qual cosa implica una omissió d'informació bàsica per a 
exercir les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la gestió 
d'aquests òrgans. 

- El Ple no ha exigit la formació del Compte General ni ha adoptat cap mesura en 
aqueix sentit. 

Tot això evidencia que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte General, 
als efectes de la seua aprovació per part del Ple i de la posterior presentació en aquesta 
Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l'obligació de rendir comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

Finalment, hem d'indicar que l'Empresa Municipal de Serveis de Zarra, S.L., que depén 
de l'Ajuntament, tampoc no ha presentat els comptes de l'exercici de 2004 en aquesta 
Sindicatura, ni ha facilitat la informació requerida sobre aqueixos comptes. 

3.18.5 Control de la tresoreria 

Quant a la gestió de la tresoreria, la disposició de fons es realitza de forma 
mancomunada entre l'alcalde, el secretari-interventor i el tresorer; però no s'efectuen 
conciliacions bancàries. 

No manegen efectiu en caixa, de manera que tots els pagaments i cobraments es 
realitzen per mitjà de comptes corrents que l'Ajuntament manté en quatre entitats 
bancàries. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 27 de febrer de 2006 es va recomptar l'existència en la caixa municipal, 
que va donar un saldo de zero euros, i es van demanar les corresponents confirmacions 
bancàries en aqueixa data. Sol·licitàrem a l'Ajuntament que certificara, també a la data 
citada, el saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat, cosa que no ha tingut lloc; raó 
per la qual es desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

També vam demanar que ens aportaren els documents comptables, i els seus 
justificants, de pagaments efectuats pels bancs en els exercicis de 2004 i 2005 per un 
import de 314.798 euros, i d'ingressos corresponents a aqueixos mateixos anys per un 
import de 386.146 euros. El resultat de l'examen n'ha sigut el següent: 
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a) De les despeses seleccionades, no ens han facilitat la resolució o l'acord 
d'aprovació de la despesa; malgrat el que s'estableix en els articles 21 i 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

b) No consta que les factures hagen sigut registrades. 

c) No s'ha fet cap dels actes administratius relatius a l'execució de la despesa i, en 
conseqüència, no s'hi ha expedit el certificat d'existència de crèdit adequat i 
suficient, que és un requisit indispensable segons l'article 11 de la LCAP. 

 Això podria significar que l'Entitat haja realitzat despeses sense el crèdit 
suficient i, per tant, nuls de ple dret, segons l'article 62 de la LCAP. 

d) El 100% dels contractes d'obres analitzats ha sigut executat per la mateixa 
empresa, per un import de 85.142 euros, i no consta que hom haja instruït el 
pertinent expedient de contractació. 

e) No ens han aportat documentació suficient de diversos pagaments, per un import 
de 8.078 euros, del total seleccionat dels exercicis de 2004 i 2005, que n'acredite 
o bé el perceptor o bé el concepte que originà l'obligació del pagament. 

f) Quant als abonaments bancaris analitzats, es pot destacar que no ens han aportat 
suficient justificació documental d'ingressos per import de 266.325 euros, que 
representen el 35,5% de la mostra. 

3.18.6 D'altres aspectes 

Per escrit de data 2 de maig de 2006, es va sol·licitar la següent documentació referida 
als exercicis de 204, 2005 i 2006, en relació amb el lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis indicats. 

A partir de la documentació tramesa, s'han obtingut les conclusions següents: 

- Des de l'any 1991, fins a novembre de 2005, les funcions del secretari-
interventor, les va realitzar un auxiliar administratiu contractat expressament, i 
així ho diu el Decret de l'Alcaldia de data 9 de març de 1991, per nomenar-lo de 
forma accidental com a secretari-interventor de l'Ajuntament. En febrer de 2006 
contracten, interinament, un nou secretari-interventor. 
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 En aqueix sentit, s'ha de tenir en compte que la forma de proveir llocs 
d'habilitats de caràcter nacional, tant accidentals com interins, solament es 
realitzarà amb caràcter excepcional i de forma degudament motivada. 

- Hem rebut les relacions de llocs de treball dels exercicis de 2004, 2005 i 2006, 
en les quals figuren les retribucions complementàries aprovades pel Ple de 
l'Ajuntament. 

Per acabar, hem d'indicar que l'Ajuntament ha de posar especial interés en les quantitats 
no justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats 
anteriors, perquè poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la 
Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 
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4. RECOMANACIONS 

a) La rendició de comptes ha de constituir un objectiu prioritari per a les entitats 
locals, no solament perquè això és una exigència legal, sinó també perquè 
reflecteix la transparència en la gestió i el maneig dels fons públics. En aquest 
sentit, cal exigir la formació del Compte General a aquells que tenen l'obligació 
de fer-ho, i adoptar -si és el cas- les mesures disciplinàries que escaiguen. 

b) El Ple de l'ajuntament, com a òrgan fiscalitzador de la gestió dels altres òrgans 
del govern municipal, ha d'exigir, en primer lloc, la presentació del Compte 
General, per aprovar-lo abans de l'1 d'octubre; sense perjudici que posteriorment 
els òrgans de control n'exigisquen la rendició. 

c) Tant el Compte General, com la resta de documentació sol·licitada per la 
Sindicatura de Comptes, s'han de comprovar abans de trametre'ls a aquesta 
institució, a fi d'evitar errors. Se'n recomana, de manera especial, l'enviament 
telemàtic, ja que, a més de facilitar-ne la presentació, conté uns estats de 
comprovació que requereixen la coherència dels documents que s'hi hagen de 
trametre. 

d) Es considera necessari que es dicten disposicions legislatives tant en l'àmbit de 
les competències de l'Administració de l'Estat, com de la mateixa Comunitat 
Valenciana, per reforçar el compliment de les entitats locals de l'obligació de 
presentar els seus comptes. En aquest sentit, i a manera d'exemple, haurien de 
ser aplicables a les entitats locals els mateixos requisits que s'estableixen per a 
percebre alguna ajuda o subvenció, on s'exigeix com a requisit previ estar al 
corrent de les obligacions amb la Hisenda pública i la Seguretat Social. 

e) Cal potenciar el control intern, amb la finalitat de garantir: 

- La fiabilitat de la comptabilitat i la rendició de comptes. 

- L'adequada protecció dels actius. 

- El compliment del principi de legalitat. 

A més a més, els funcionaris que tenen atribuït l'exercici del control, han de 
portar-lo a efecte i posar en coneixement del Ple de l'ajuntament qualsevol 
obstacle que troben en aqueix exercici. 
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5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2006 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 9 de febrer de 2007, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 9 de febrer de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

AL·LEGACIONS DELS COMPTEDANTS 

 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME SOBRE LA REVISIÓ REALITZADA ALS MUNICIPIS QUE NO 
HAVIEN PRESENTAT EL COMPTE GENERAL DE CAP DELS EXERCICIS 
DEL PERÍODE 1999 A 2004 

 



 

 

BENIMUSLEM 

Aquest Ajuntament no tramet al·legacions; no obstant això, hem rebut un escrit, amb 
registre d'entrada de 20 de desembre de 2006, que inclou documentació a la qual fa 
referència l'Informe. 

Resum de la informació aportada: Ens han aportat els comptes generals dels exercicis 
de 1999, 2000 i 2001 i l'estat d'existències de tresoreria d'aquests tres exercicis; així 
com les actes d'arqueig dels exercicis de 1999 i 2000. 

Comentaris: Es considera necessari recollir en l'Informe la presentació dels comptes 
d'aquests tres exercicis, encara que no hagen sigut aprovats pel Ple de l'Ajuntament; així 
com la data d'aprovació de les liquidacions dels pressuposts respectius. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

CARRÍCOLA 

Rebudes el 19 de desembre de 2006, les al·legacions han sigut analitzades seguint 
l'ordre en què estan formulades. En relació amb aquestes, s'informa el següent: 

Al·legació 1ª. 

Apartat 3.4.3, paràgraf 3r., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: El 6 d'abril de 2005 l'alcalde tramet un escrit a aquesta 
Sindicatura, on descriu les dificultats existents en l'Administració municipal. 

Comentaris: L'Informe fa referència a un acord o informe del període en què els 
comptes estaven sense rendir, i no als escrits tramesos a la Sindicatura sobre la situació 
de rendició de comptes d'aqueix Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la recomanació de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació 2ª. 

Apartat 3.4.4, quadre 1r., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació consta de tres parts. 

En la primera part s'aclareix el motiu pel qual l'Ajuntament no va canviar els programes 
informàtics de la comptabilitat. 

En la segona part es fa referència als llibres de comptabilitat, ja que en l'informe es diu 
que no consten els llibres de 1999 a 2003. S'hi afirma que, atés que la comptabilitat 
d'aqueixos anys està tancada, els llibres existeixen; encara que, com en el cas dels 
exercicis de 2004 i 2005, no estan ni impresos ni diligenciats. 



 

 

Finalment ens comuniquen que efectivament es va cometre un error en el certificat del 
consell obert d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2000, ja que, de 
fet, va ser aprovat el 30 d'octubre de 2001. S'aporta un nou certificat. 

Comentaris: En relació amb la segona part de l'al·legació, l'Informe efectivament 
expressa que aquests llibres no consten, ja que en el moment de realitzar el treball de 
camp no n'obtinguérem cap evidència. 

Conseqüències en l'Informe: Canviar la data d'aprovació de la liquidació del pressupost 
de 2000 per la de 30 d'octubre de 2001. 

Al·legació 3ª. 

Apartat 3.4.5, paràgraf 2n., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'al·lega que en data 2 de juny de 2006 es van trametre els 
certificats de bancs i el certificat d'existència comptable de caixa i bancs a data 6 de 
febrer de 2006. 

Comentaris: Hem analitzat la informació que es va enviar al seu dia, i efectivament ens 
van aportar el certificat d'existència comptable de caixa i bancs, així com els 
corresponents certificats bancaris. 

En el moment en què es va fer la comprovació singular, és a dir el 6 de febrer de 2006, 
es realitzà un recompte de l'existència en metàl·lic, que va ser de zero euros. Tanmateix, 
en el certificat d'existència comptable en caixa apareix un saldo de 10,22 euros, que 
dóna una diferència no justificada que cal investigar. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació 4ª. 

Apartat 3.4.5, paràgraf 6é., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Exposen les raons per les quals el 69,5% de les despeses 
analitzades correspon a exercicis anteriors i el 98,8% n'estan pendents d'aplicar al 
pressupost. Aquestes són limitacions de tipus pressupostari i informàtic. 

Comentaris: D'acord amb la legislació aplicable a les entitats locals, el compte que 
recull les factures pendents d'aplicar no s'ha d'utilitzar per a resoldre problemes 
pressupostaris. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció actual. 



 

 

Al·legació 5ª. 

Apartat 3.4.5, paràgraf 7é., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporta documentació relativa a pagaments de 2004 i 2005. 

Comentaris: Hem revisat la documentació tramesa i s'ha comprovat que efectivament 
respon als pagaments a què es fa referència en l'apartat d) del punt 3.4.5. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar els paràgrafs 7é. i 8é. de l'Informe. 

Al·legació 6ª. 

Apartat 3.4.5, paràgraf 4t., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporta documentació relativa a la resolució o l'acord 
d'aprovació de despeses. 

Comentaris: Hem revisat la documentació tramesa i s'ha comprovat que efectivament 
respon a l'aprovació de les despeses a què fa referència l'Informe en l'apartat a) del punt 
3.4.5. 

D'altra banda, en una despesa per import de 3.000 euros, la data del manament de 
pagament i del xec (15 de febrer de 2005), és anterior a la resolució d'adjudicació del 
contracte. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar el paràgraf 4t. de l'esborrany de l'Informe. 

CORTES DE PALLARS 

Rebudes el 10 de gener de 2007, hem analitzat les al·legacions seguint l'ordre en què 
estan formulades; en relació amb aquestes s'informa el següent: 

Al·legació 1ª. 

Apartat 3.6.3, paràgraf 2n., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: No consideren que el municipi dispose d'elevats recursos per a 
comptar amb els mitjans humans i tècnics necessaris per a dur la comptabilitat; en 
primer lloc, perquè els recursos que provenen d'una central hidroelèctrica s'han de 
destinar a compensar els veïns per aquesta penosa circumstància, i en segon lloc pel 
difícil accés al municipi, que impedeix que bons professionals estiguen disposats a 
treballar en l'Ajuntament. 

Comentaris: No es considera que les raons exposades justifiquen la falta de personal per 
a portar la comptabilitat adequadament. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 2ª. 

Pàgina 29, paràgraf 2n., de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Resulta incomprensible la referència de l'Informe a l'actitud de 
l'oposició per la falta de rendició dels comptes. Afirmen que la preocupació és 
compartida per l'equip de govern; ja s'han adoptat mesures que han permés presentar els 
comptes de 1999, i els següents estan en procés de formació i rendició. 

Comentaris: L'exigència del Ple, que s'elabore el Compte General, en diverses actes dels 
anys 2004 i 2005 evidencia que aquest òrgan, fent ús de les seues competències, porta 
dos anys -si més no- demanant la informació necessària per al correcte funcionament 
del municipi. En aquestes actes no es fa esment de les mesures adoptades per l'equip de 
govern per a solucionar el problema. 

Quant als comptes de 1999, presentats l'11 de gener de 2007, efectivament han sigut 
presentats; però hi falta documentació important (com és la segona part de l'estat de 
liquidació de despeses, on apareixen els pagaments realitzats per l'Ajuntament), i no 
estan aprovats pel Ple. 

Conseqüències en l'informe: Introduir en el quadre la presentació de comptes de l'any 
1999, amb un asterisc per a reflectir que no estan aprovats pel Ple. 

Al·legació 3ª. 

Apartat 3.6.5, paràgrafs 5é. i següents, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La tercera al·legació es divideix en diverses parts. 

3.a) Fa referència al punt 3.6.5.a) de l'Informe, on s'exposa la falta d'autorització de 
les despeses; en les al·legacions s'indica que les despeses són aprovades per 
decret de l'alcalde o per acord del Ple, però que no ha sigut possible localitzar la 
documentació corresponent. 

3.b) Es diu que existeixen subvencions a les quals, com que foren concedides en 
2004, no hi era aplicable la Llei General de Subvencions; d'altra banda, s'hi 
al·ludeix a la compensació als veïns de la central elèctrica com a dificultat per a 
una tramitació més adequada. 

3.c) S'aporta documentació justificativa de les despeses de l'apartat d). 

3.d) Fa referència a l'apartat e) de l'Informe i aporta nova documentació, com ara 
l'informe tècnic de valoració i l'acord del Ple per mitjà del qual s'aprova la 
compravenda. 



 

 

3.e) Quant als abonaments bancaris (apartat 'g' de l'Informe), s'informa que no se'n 
coneix la procedència i es dóna per suposat que la Sindicatura indicarà els 
imports concrets a què es refereix. 

Comentaris: Es comenten els apartats que ho requereixen: 

3.b) L'expedient per a la concessió de les subvencions a què es refereix l'Informe, 
l'inicien en abril de 2004, després de l'entrada en vigor de la LGS, que 
concretament és del 18 de febrer de 2004 segons la disposició final tercera de la 
Llei. 

3.c) D'aquest apartat assenyalem el següent: 

- Ens han presentat algunes de les autoritzacions de les despeses 
seleccionades; no obstant això, no hem rebut autoritzacions de despeses 
per import de 625.685 euros. 

- Quant als expedients de contractació, en l'esborrany de l'Informe es diu 
que hi havia despeses per import de 436.821 euros que, per raó de la 
quantia, requerien expedients de contractació; posteriorment s'ha 
comprovat que una d'aqueixes despeses, per import de 36.062 euros, 
contenia la informació bàsica que exigeix la LCAP. D'altra banda, de la 
documentació aportada es dedueix que una despesa de 6.000 euros 
correspon a un contracte de recollida d'escombraries del qual solament 
ens han aportat una factura. 

Per tant, existeixen despeses per import de 406.759 euros de les quals no 
ens han aportat l'expedient de contractació. 

- Ens han facilitat justificant de despeses de tots els pagaments de la 
mostra; llevat d'un, per import de 30.000 euros, que correspon a un 
lliurament a compte fet a una empresa per a la realització de l'obra 
"Remodelació plaça de l'església". 

3.d) Ens han aportat un informe tècnic de valoració que no està motivat, ni les 
valoracions estan suficientment suportades. 

3.e) Quant als ingressos dels quals l'Ajuntament no ens ha facilitat la justificació 
corresponent i dels quals, en al·legacions, ens han demanat el desglossament, cal 
indicar que estan relacionats amb la mostra seleccionada i sol·licitada a 
l'Ajuntament. Així mateix, durant la fiscalització es va posar en coneixement 
dels funcionaris responsables quins eren els ingressos que hi havia pendents de 
justificar; per aquesta raó escau desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar en l'apartat 3.6.5 els punts a), b), d) i e), els 
quals quedaran així: 



 

 

"a) No ens han facilitat la resolució o l'acord d'aprovació de despeses per import de 
625.685 euros, malgrat el que s'estableix en els article 21 i 22 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril. 

"b) [Paràgraf tercer:] A més d'això, s'han detectat despeses, per un import total de 
406.759 euros, que per raó de la quantia havien d'haver sigut objecte de 
l'oportú expedient de contractació. 

"d) No ens han aportat la factura o el document de suport corresponent en 
pagaments per import de 30.000 euros, que representen el 2,9% de l'import total 
dels pagaments seleccionats. 

"e) En al·legacions, ens han aportat un informe de l'arquitecte municipal que 
manca de la suficient motivació, d'acord amb la legislació aplicable." 

Al·legació 4ª. 

Apartat 3.6.6 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi aporta la mateixa documentació que ens havien facilitat 
durant el treball de camp. S'hi al·lega que, encara que no hi haja RLT, sí que existeix 
plantilla, la qual és aprovada cada any juntament amb el pressupost de l'exercici. 

Comentaris: Els comentaris a l'al·legació ja es recullen en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció actual. 

DOSAIGÜES 

Aquest Ajuntament no tramet al·legacions. No obstant això, hem rebut un escrit, amb 
registre d'entrada de 5 de gener de 2007, que inclou documentació a la qual es fa 
referència en l'Informe. 

Resum de la informació aportada: 

- dos justificants de despeses per import de 3.017 i 2.065 euros, 

- un manament d'ingrés per import de 42.065 euros, 

- justificació documental d'ingressos per import de 12.885 i 60.000 euros. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el punt 3.7.5, pàgina 36, en els termes següents: 

"d) No consta el registre d'entrada en les factures que justifiquen les despeses de 
l'entitat, en diverses de les rebudes de la mostra seleccionada. 



 

 

"e) No ens han aportat la factura o el document de suport corresponent en 
pagaments per import de 76.979 euros, cosa que representa el 43,6% dels 
pagaments seleccionats. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

15-07-05 9.336 

30-09-05 6.230 

03-10-05 60.000 

24-11-05 1.413 
 

"i) En un total de 198.420 euros no consta el manament d'ingrés. 

"j) No ens han tramés, en els ingressos, justificació documental suficient en el 
88,0% de la mostra; cosa que suposa un total de 611.944 euros." 

MASSALAVÉS 

Aquest Ajuntament no presenta al·legacions. No obstant això, hem rebut dos escrits, 
amb registre d'entrada de 20 de desembre de 2006 i 26 de desembre de 2006, que 
inclouen documentació a la qual fa referència l'Informe. 

Resum de la informació aportada: S'han aportat els comptes generals dels exercicis de 
1999, 2000 i 2001 i els certificats d'aprovació de les liquidacions d'aqueixos tres 
exercicis. També ens han facilitat l'estat d'existències de tresoreria dels dits tres 
exercicis, així com les actes d'arqueig a 31 de desembre dels mateixos exercicis. En un 
escrit posterior, s'han rebut certificats dels acords del Ple d'aprovació del pressupost 
municipal de 2003 i de 2004. 

Comentaris: Es considera necessari incorporar en l'Informe la presentació dels comptes 
dels tres exercicis citats, encara que no hagen  sigut aprovats pel Ple; així com la data 
d'aprovació de les liquidacions dels pressuposts respectives. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

NAVAIXES 

Aquest Ajuntament no presenta al·legacions; no obstant això, hem rebut un escrit, amb 
registre d'entrada de 22 de desembre de 2006, que inclou documentació a la qual fa 
referència l'Informe. 

Resum de la documentació: L'Ajuntament ha tramés el Compte General de 2003, 
juntament amb el certificat d'aprovació del Ple. 

Comentaris: En la documentació rebuda falten els estats següents: segona part de la 
liquidació de l'estat de despeses, estat del resultat pressupostari i estat del romanent de 



 

 

tresoreria. De tota manera, es pot modificar el text de l'Informe per fer-hi constar que 
l'Ajuntament ha retut el Compte de l'exercici de 2003. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el quadre i l'Informe en els termes suara 
assenyalats. 

SEGART 

Aquest Ajuntament no presenta al·legacions; no obstant això, hem rebut un escrit, amb 
registre d'entrada de 15 de desembre de 2006, que inclou documentació a la qual fa 
referència l'Informe. 

Resum de la informació aportada: S'hi aporta documentació referent a l'acta de la presa 
de possessió i el nomenament del secretari-interventor i a la declaració de les seues 
retribucions. 

Comentaris: Tot i que ens informen sobre les retribucions percebudes pel secretari-
interventor, no aporten el certificat de retenció de les retribucions. No es considera que 
aquesta informació estiga suficientment suportada com per a incloure-la en l'Informe. Sí 
que es considera la inclusió de la presa de possessió i del nomenament del secretari-
interventor. 

Conseqüències per a l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

VISTABELLA DEL MAESTRAT 

Hem analitzat les al·legacions, rebudes el 18 de desembre de 2006; en relació amb 
aquestes s'informa el següent: 

Resum de les al·legacions: S'hi indica que el pressupost de 1999 no consta en 
l'Ajuntament, raó per la qual suposen que es va prorrogar el de l'exercici anterior. El 
pressupost de l'exercici de 2006 va ser aprovat, i publicat en el BOP de 3 d'agost de 
2006. En relació amb la documentació comptable, hom fa algunes observacions que no 
afecten l'Informe i es sol·licita que la Sindicatura concrete les despeses i els ingressos 
dels quals falta justificació; cosa que hem fet per mitjà d'un escrit, sense que fins a la 
data ens hagen aportat la documentació. 

Comentaris: Es considera que cal reflectir en el quadre de l'Informe la informació 
relativa al pressupost. 

D'altra banda, es considera que -en referència a l'apartat h) del punt 3.15.5 de 
l'esborrany de l'Informe- el pagament relatiu al préstec de 16.825 euros està justificat; 
raó per la qual escau eliminar-ne aquest paràgraf. 

Conseqüències per a l'Informe: Modificar-lo en els termes assenyalats. 



 

 

XERACO 

Rebudes el 19 de desembre de 2006, hem analitzat les al·legacions seguint l'ordre en 
què estan formulades; en relació amb aquestes s'informa el següent: 

Resum de les al·legacions: S'hi aporta documentació que afecta el control de tresoreria 
efectuat. 

Comentaris: Ens han aportat la documentació següent: 

- Els documents comptables corresponents a les despeses i els ingressos analitzats 
a què es refereixen els apartats a), b) i i) del punt 3.16.5. 

- Decrets de l'Alcaldia autoritzant algunes despeses de la mostra (no ens han 
aportat l'acreditació de l'autorització de despeses per import de 82.419 euros). 
Apartat c) del punt 3.16.5. 

- Els expedients de contractació corresponents a aquelles factures que, per raó del 
seu import, requerien expedient, i que es concreten en l'apartat e) del punt 3.16.5 
de l'esborrany de l'Informe. 

- Factures d'alguns pagaments de la mostra (no ens han aportat documentació de 
suport suficient de pagaments per import de 61.000 euros, que corresponen als 
pagaments derivats d'un conveni amb la Creu Roja per a atendre el servei de 
salvament i socorrisme). Apartat f) del punt 3.16.5. 

- Hem rebut justificants de tots els pagaments a què es feia referència en l'apartat 
g) del punt 3.16.5 de l'esborrany de l'Informe. 

- Ens han tramés els documents d'ingressos; llevat de tres cobraments, per un 
import total de 190.125 euros, que corresponen a ingressos realitzats per la 
Diputació de València en concepte d'avançaments del compte de liquidació 
definitiva. Aquests avançaments, d'acord amb un informe de la interventora, es 
comptabilitzen en comptes no pressupostaris, de manera que no s'han de 
realitzar els "DR" a què es refereix l'Informe. Igual ocorre amb un ingrés de 
7.892 euros que hom va comptabilitzar erròniament en extrapressupostaris. 
Apartat h) del punt 3.16.5. 

- Hem rebut alguns justificants d'ingressos, de manera que la falta de justificació 
documental en ingressos s'eleva a 183.233 euros. Apartat f) del punt 3.16.5. 

D'altra banda, en al·legacions s'assenyala que el registre de factures que s'utilitza és el 
d'Intervenció; però no ens aporten evidència addicional sobre aquelles factures de les 
quals no consta que hagen sigut registrades. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 



 

 

ZARRA 

Aquest Ajuntament no tramet al·legacions; no obstant això, hem rebut un escrit, amb 
registre d'entrada de 22 de desembre de 2006, que inclou documentació a la qual fa 
referència l'Informe. 

Resum de la informació aportada: S'hi aporten els comptes generals dels exercicis de 
1999, 2000, 2001 i 2004 i l'estat d'existències de tresoreria; així com l'acta d'arqueig a 
31 de desembre d'aqueixos exercicis. 

Comentaris: Es considera convenient incorporar en l'informe la presentació dels 
comptes dels dits exercicis, encara que no hagen sigut aprovats pel Ple. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 
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