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RESUM 

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2014, així com del 
compliment de la normativa aplicable en la gestió de la contractació durant 
els exercicis 2014 i 2015. 

Pel que fa a la revisió financera, s’han posat de manifest diverses incidències 
relatives a determinats saldos comptables que figuren en el balanç de 
situació a 31 de desembre de 2014 (tresoreria, immobilitzat, deutes amb 
entitats de crèdit, emissions d’obligacions i altres valors negociables, 
pagaments pendents d’aplicació definitiva, i saldos creditors amb altres 
administracions públiques). Així mateix, pel que fa al resultat pressupostari 
i al romanent de tresoreria, no hem pogut concloure si l’Entitat ha aplicat 
adequadament els principis comptables, en particular els que fan referència 
al criteri de registre i reconeixement dels drets i de les obligacions. Tot això a 
causa de la inexistència d’un sistema d’arxiu i conservació adequat de tota la 
documentació i informació comptable, fet que no ens ha permés avaluar la 
integritat, exactitud i classificació de les transaccions i fets esdevinguts. 

Pel que fa a les normes pressupostàries i de gestió, s’han observat amb 
caràcter general importants debilitats de control intern i incompliments de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. Aquests incompliments 
han representat elements significatius de risc en el reflex de l’activitat 
econòmica i patrimonial de l’Ajuntament en els comptes anuals així com en 
el desenvolupament de l’activitat contractual de l’Entitat. 

Quant a la fiscalització de la contractació, hem emés una opinió desfavorable, 
ja que l’Ajuntament no ha complit durant 2014 i 2015 de manera raonable 
amb els principis generals i procediments de contractació establits en el 
TRLCSP. Del treball realitzat sobre contractació, i en particular pel que fa a 
l’autorització de la despesa, la recepció dels béns o serveis adquirits i 
l’existència de documents justificatius, s’han observat diversos fets les 
circumstàncies concurrents dels quals permeten concloure que reuneixen 
els requisits per considerar-los indiciaris de la possible existència de 
responsabilitat comptable i en conseqüència es posaran en coneixement del 
Tribunal de Comptes amb aquesta consideració. 

En l’Informe de fiscalització s’efectuen diverses recomanacions específiques 
per a millorar la gestió economicoadministrativa i els mecanismes de control 
intern. Cal indicar en aquest sentit que durant els exercicis 2016 i 2017 la 
Corporació actual ja va prendre mesures per a esmenar les deficiències 
detectades, en especial les dirigides a complir amb els procediments establits 
en la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local i per a adequar 
la contractació als preceptes legals vigents. 

NOTA 

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

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Mitjançant l’escrit de data 9 de febrer de 2015, el Ple de l’Ajuntament de la 
Jana va sol·licitar a aquesta Sindicatura la realització d’una auditoria 
comptable dels comptes de l’Ajuntament “que abaste els últims dotze 
anys, a fi de poder tenir dades que aclarisquen la situació econòmica 
actual”. La sol·licitud havia sigut aprovada pel Ple de l’Ajuntament tres 
mesos abans, el 12 de novembre de 2014. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 9.3 de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seus programes 
anuals d’actuació de 2016 i de 2017 la fiscalització de determinats aspectes 
de la gestió de l’Ajuntament de la Jana (en avant, l’Ajuntament o l’Entitat), 
corresponents a l’exercici 2014, amb l'abast que s'indica en l’apartat 3 i es 
detalla en l'apèndix 1. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS PEL QUE FA AL 
COMPTE GENERAL I EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en el Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i són les 
que es resumeixen tot seguit: 

- L’alcalde de l’Ajuntament de la Jana és responsable de retre el 
Compte General, per fer-ne l’aprovació posterior, abans del 15 de 
maig de l’exercici següent al que corresponga (article 212.1 del 
TRLRHL). 

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

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

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

El Compte General de les entitats locals ha de comprendre els documents 
següents: el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria. 
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Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar els comptes 
generals de manera que aquests expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’Ajuntament, tot això d’acord amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a les entitats locals i del control intern que consideren 
necessari per a permetre preparar el Compte General lliure d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

A més de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, els 
òrgans municipals també han de garantir que les activitats, les operacions 
financeres i la informació que figura en els comptes anuals són conformes 
a les normes que hi són d’aplicació i establir els sistemes de control intern 
que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular han de 
garantir que les activitats relatives als processos de la contractació es 
realitzen d’acord amb la normativa corresponent. 

Un resum dels comptes anuals de l’Ajuntament de l’exercici 2014 
s’adjunta com a annex I a aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisió financera 

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

b) Revisió del compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris 

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

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una seguretat 
raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el compliment 
de la normativa que és d’aplicació en la gestió de la contractació 
durant els exercicis 2014 i 2015. La revisió ha consistit a verificar, 
mitjançant procediments d’auditoria, el compliment dels aspectes 
rellevants establits en la normativa sobre contractació pública. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incompliments, deguts a frau o error. 
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Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la 
revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions legals 
i reglamentàries, que expressem en forma de seguretat limitada, i sobre el 
compliment de la normativa de contractació, que expressem en forma 
d’opinió desfavorable. 

Hem portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una 
seguretat, raonable o limitada, segons els abastos de la fiscalització que 
de manera general s’assenyalen en els paràgrafs precedents, i que de 
manera específica es recullen en la secció 2902 del Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 1 es resumeix la dita secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i constatacions 
addicionals que considerem d’interès per als destinataris de l’Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzar s’han posat de manifest les 
incorreccions materials que s’indiquen tot seguit que afecten els estats 
comptables i pressupostaris examinats. 

Sobre el balanç de situació 

a) A 31 de desembre de 2014 hi ha una diferència significativa entre el 
saldo comptable en tresoreria, 11.678 euros, i el saldo que ens han 
confirmat les entitats financeres, 20.178 euros. Aquests imports no 
han pogut ser conciliats, ja que no hi ha registres auxiliars de 
tresoreria informatitzats que reflectisquen els moviments de fons 
individualitzats per entitats financeres. A més, no s’han realitzat 
arquejos ni conciliacions periòdiques amb els saldos comptables. 

b) A 31 de desembre de 2014, l’import que figura en el balanç de situació 
de l’Entitat com a inversions –tant les destinades a l’ús general com 
a l’immobilitzat material– és d’1.168.717 euros. L’Entitat no disposa 
d’un inventari de béns que mostre el cost d’aquests, fet que 
incompleix els articles 17 i següents del Reial Decret 1372/1986. En 
conseqüència, no és possible obtenir evidència que el saldo 
comptable que s’hi mostra represente la imatge fidel del patrimoni 
de l’Entitat. 

c) El balanç de situació a 31 de desembre de 2014 reflecteix un deute 
amb entitats de crèdit a llarg termini de 258.725 euros, import 
coincident amb el saldo viu en la data expressada dels préstecs amb 
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entitats financeres contrets per a finançar inversions en la localitat. 
Això no obstant, el balanç de situació també mostra un deute amb 
entitats de crèdit a curt termini de 28.228 euros l’origen i naturalesa 
del qual es desconeix. 

 Addicionalment, l’Ajuntament té pendent de pagament un deute 
amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 282.208 
euros com a conseqüència del mecanisme de finançament per al 
pagament a proveïdors. Aquest deute no es va formalitzar 
mitjançant endeutament bancari i no està reflectit en el balanç de 
situació de l’Entitat. 

d) L’epígraf d’“Emissions d’obligacions i altres valors negociables” del 
balanç de situació a 31 de desembre de 2014 mostra un saldo deutor 
de 103.511 euros. Aquest saldo és anòmal per ser de signe contrari al 
que ha de mostrar aquest epígraf per la seua naturalesa de passiu 
(saldo creditor). En qualsevol cas, no hem trobat documentació 
justificativa que avale el saldo comptable esmentat. 

e) El compte 555 “Pagaments pendents d’aplicació definitiva” presenta 
un saldo de 24.000 euros, compost per dos apunts comptables de 
12.000 euros. El primer correspon al saldo inicial de l’exercici i el 
segon té com a contrapartida un abonament en el compte comptable 
“57 Caixa operativa”. Les deficiències en el suport de les anotacions 
comptables, així com en l’arxiu i la conservació dels justificants de 
les operacions, han representat una limitació a l’abast del treball 
realitzat i posa de manifest la necessitat que l’Ajuntament controle 
de manera efectiva l’origen dels pagaments que han donat lloc a 
aquest saldo. Tot això amb la finalitat de garantir que s’ajusten a la 
legalitat, que no constitueixen cap supòsit indiciari de 
responsabilitat comptable i que s’han d’aplicar, si és el cas, al 
pressupost. 

f) El balanç de situació mostra saldos creditors amb altres 
administracions públiques per un import de 12.000 euros. Es 
desconeix part de la naturalesa d’aquest deute, que, en tot cas, sí que 
hem pogut verificar que excedeix de les obligacions de pagament per 
les retencions de rendiments del treball a l’Agència Tributària, 4.118 
euros i per les cotitzacions a la Seguretat Social pendents de 
pagament a 31 de desembre de 2014, 4.708 euros. 

g) Des de l’any 2014, l’Entitat ha estat immersa en quatre procediments 
iniciats per un mateix proveïdor davant el jutjat contenciós 
administratiu. El motiu de les demandes ha sigut, amb caràcter 
general, l’impagament de factures per obres públiques realitzades en 
la localitat. L’Ajuntament va al·legar que, o bé hi havia acords verbals 
per a realitzar les obres sense cost per a l’Entitat o bé que el proveïdor 
no havia realitzat els treballs acordats. De la informació sol·licitada, 
cal considerar que la mercantil era l’adjudicatària de les obres 
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públiques de la localitat sense que l’Ajuntament haja seguit els 
preceptes legals de la contractació pública. 

 Dels quatre procediment, dos van ser resolts, com a conseqüència 
l’Ajuntament ha satisfet pagaments per 136.363 euros en concepte 
de principal i interessos. Un tercer procediment ha sigut resolt a 
favor de l’Ajuntament i el sobre quart procediment, pendent de 
resolució judicial, hi ha la possibilitat de condemna al pagament 
d’una factura de 40.942 euros. Pel que fa a aquest quart procediment, 
l’Ajuntament no ha reflectit comptablement cap provisió ni la 
memòria dels comptes anuals conté informació suficient sobre 
aquest procediment. 

Sobre el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria 

h) Segons la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, la totalitat de 
drets reconeguts han sigut cobrats, 445.456 euros, i la totalitat 
d’obligacions reconegudes han sigut pagades, 462.051 euros). No 
obstant això, d’acord amb la informació facilitada, els cobraments 
bancaris han sigut de 455.710 euros i els pagaments de 475.871 euros. 
A causa de la inexistència d’un sistema adequat d’arxiu i conservació 
de tota la documentació i informació comptable, no hem pogut 
avaluar la integritat, exactitud i classificació de les transaccions i fets 
esdevinguts. Per tant, no podem concloure si l’Entitat ha aplicat 
adequadament els principis comptables, en particular els que fan 
referència al criteri de registre i reconeixement dels drets i de les 
obligacions. 

i) Els estats comptables no mostren cap obligació pendent de 
pagament, ni de l’exercici corrent ni de pressupostos tancats. Això 
no obstant, segons el registre de factures hi ha pendent de pagament 
a la data d’emissió d’aquest Informe un import, almenys, de 34.505 
euros corresponent a factures de l’exercici 2014. 

j) L’Ajuntament no realitza el seguiment i control dels projectes de 
despeses amb finançament afectat per al càlcul de les desviacions de 
finançament i l’excés de finançament afectat. Cal indicar sobre això 
que no s’ha disposat d’informació suficient per a poder estimar 
aquests conceptes. 

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

Aquesta Sindicatura ha observat amb caràcter general importants 
debilitats de control intern i incompliments de la normativa que és 
d’aplicació a la gestió dels fons públics relacionada amb l’apèndix 1. 
Aquests incompliments  –alguns ja comentats en l’apartat 4 anterior– i els 
que es detallen i comenten en els paràgrafs d’aquest Informe, representen 
elements significatius de risc en el registre de l’activitat econòmica i 
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patrimonial de l’Ajuntament en els comptes anuals com també en el 
desenvolupament de l’activitat contractual de l’Entitat. 

a) S’han constatat deficiències significatives en el suport de les 
anotacions comptables, així com en l’arxiu i la conservació dels 
justificants de les operacions. 

 No se segueixen els procediments establits en la Instrucció de 
Comptabilitat per a l’Administració Local (ICAL) relatius a les 
anotacions comptables, presa de raó i elaboració dels documents 
comptables en les distintes fases del pressupost (regla 89 i següents 
de la ICAL). El registre comptable de les operacions presenta 
deficiències i irregularitats que, a més de ser un incompliment de la 
normativa legal, afecten la fiabilitat dels saldos que es contenen en 
els estats comptables perquè no compleixen amb el principi de 
registre que representa anotar els fets econòmics en la data efectiva 
en què es van realitzar. 

 L’Entitat no disposava en l’exercici 2014 d’un registre comptable de 
factures que estiguera interrelacionat o integrat amb el sistema 
d’informació comptable.1 En les factures o documents alternatius 
justificatius de la realització de les despeses no consta per escrit la 
conformitat del servei prestat o del bé adquirit. 

b) No consta cap resolució o acord d’aprovació de la despesa, així com 
tampoc consta cap ordre de pagament signada per l’òrgan 
competent.2 

c) Es constata l’absència de la diligència necessària de la presa de raó 
per part del secretari-interventor en documents que han produït 
anotacions en comptabilitat, ja es tracte del mateix justificant de 
l’operació o d’un document comptable específic per al registre 
d’aquesta (regla 91 de la ICAL). 

 Tampoc no costa que s’hagen formulat advertiments en què es 
manifesten desacords amb el fons o amb la forma dels actes o fets 
econòmics que hagen concorregut en l’exercici 2014. Es produeix així 
la inobservància, amb caràcter general, de les funcions de 
fiscalització establides en l’article 214 del TRLRHL. 

d) Pel que fa als pressupostos dels exercicis 2014 i 2015, l’Ajuntament 
no ha complit amb les obligacions que contenen els articles 162 i 
següents del TRLRHL pel que fa al contingut, a la tramitació i 

                                                
1  Article 8 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del 

Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

2  Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i articles 
185 i 186 del TRLRHL. 
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aprovació dels pressupostos, a les pròrrogues del pressupost de 
l’exercici anterior i a la remissió dels pressupostos aprovats a 
l’Administració de l’Estat. 

 En la nostra opinió, l’absència de les bases d’execució té especial 
transcendència i incidència directa en la gestió econòmica 
pressupostària de l’Entitat. Aquest document forma part dels 
pressupostos i hauria de contenir l’adaptació de les disposicions 
generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies 
de la mateixa Entitat, com també aquelles altres necessàries per a fer 
una gestió encertada, establint totes les prevencions que es 
consideren oportunes o convenients per a realitzar millor les 
despeses i la recaptació dels recursos. 

e) No s’han complit els terminis de confecció i aprovació de la 
liquidació del pressupost de 2014, i no consta en els arxius de l’Entitat 
l’expedient administratiu corresponent.3 

f) L’Ajuntament no ha complit amb els terminis de rendició, publicitat 
i aprovació del Compte General dels exercicis 2011 a 2015 establits en 
l’article 212 del TRLRHL, com també amb el termini de remissió a la 
Sindicatura. 

g) La revisió del compliment de la normativa aplicable a la gestió del 
personal ha posat de manifest que durant l’exercici 2014: 

- No consta en la relació de llocs de treball vigent els grups de 
classificació professional, els cossos o escales a què estan 
adscrits, el tipus i sistema de provisió dels llocs, les retribucions 
complementàries que els corresponguen i els requisits exigits 
per al seu exercici.4 Per això, no hem pogut verificar que les 
retribucions percebudes siguen les que corresponguen 
efectivament al lloc de treball. Durant l’exercici 2014 s’ha 
satisfet un total de 106.647 euros en concepte de retribucions 
salarials a personal funcionari i personal laboral indefinit i 
temporal. 

- No hi ha expedients administratius de les diferents 
contractacions, motiu pel qual no es pot verificat que en les 
incorporacions de personal laboral s’haja complit amb els 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

h) Almenys dos dels serveis que per llei està obligat el municipi a 
prestar –recollida i tractament de residus i enllumenat públic– estan 
gestionats de manera indirecta per dues entitats mercantils 

                                                
3  Article 191 del TRLRHL i articles 89 a 93 del Reial Decret 500/1990. 

4  Article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Fundació Pública. 
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privades. No consta que l’Ajuntament haja justificat davant la 
Diputació Provincial de Castelló que puga prestar aquests serveis 
amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió 
proposada per la Diputació Provincial, bé mitjançant prestació 
directa o mitjançant la implantació de fórmules de gestió compartida 
per mitjà de consorcis o mancomunitats.5 

i) El llibre d’actes no recull –degudament signades, enquadernades i 
diligenciades– la totalitat de les actes derivades de les reunions del 
Ple de la Corporació celebrades en el període objecte de fiscalització.6 

j) L’Entitat no ha realitzat els actes administratius de reconeixement i 
liquidació dels drets. A més, durant l’exercici de 2014 l’Ajuntament 
no disposava d’ordenances reguladores de totes les taxes i preus 
públics vigents –excepte les referents a l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, a la taxa per prestació del servei d’aigua potable i 
a la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials 
constituïts per ocupació de terrenys d’ús públic–, de manera que no 
complia amb el que es disposa en l’article 106 de la Llei 7/1985. 

 Durant l’exercici de 2016 s’han aprovat diverses ordenances, 
incloent-hi les relatives a l’ús de la piscina i a les d’ocupació de la via 
pública (casetes, fira, cadafals i mercat). En la data d’emissió d’aquest 
Informe, està pendent d’aprovar una ordenança que regule el preu 
d’entrades en espectacles, així com els ingressos per publicitat en el 
programa dels festejos patronals i la resta d’ingressos que se’n 
deriven. 

 De la informació disponible, destaquem els fets següents: 

- Durant l’exercici 2014 la regidora tresorera ha realitzat diversos 
ingressos en efectiu en els comptes corrents de l’Ajuntament 
per un import conjunt de 31.013 euros. Els conceptes que 
figuren en l’extracte es refereixen a recaptació per venda de 
tiquets en les festes de la localitat. No hi ha constància del 
nombre de tiquets emesos o de documents que ens permeten 
conéixer la naturalesa i origen d’aquests ingressos. Per això no 
podem concloure sobre la integritat d’aquests. 

- En addició a això, i pel que fa a la celebració de les festes de la 
localitat, hem observat en l’anàlisi dels moviments bancaris 
que durant l’exercici 2014 s’han realitzat aportacions de tercers 
–mitjançant ingressos o transferències– per conceptes com ara 

                                                
5  Article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per la 

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

6  Articles 110 i 198 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’0rganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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ús dels cadafals taurins, 4.522 euros per publicitat en el llibre de 
festes, 3.620 euros, per reserva de llocs firals 4.793 euros, i per 
venda de tiquets, 3.099 euros. No hem pogut obtenir documents 
que ens permeten assegurar la integritat dels ingressos per 
aquests conceptes. 

k) La falta de fiabilitat dels conceptes comptables, com a conseqüència 
de les incorreccions materials descrites en l’apartat 4, així com pels 
incompliments legals i reglamentaris que figuren en els punts 
anteriors d’aquest apartat, no permeten a aquesta Sindicatura 
manifestar-se sobre el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa. Pel que fa a 
això, després de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015, i en compliment de que s’estableix en l’article 23.4 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat, el Ple de la Corporació va aprovar en reunió de 30 de 
maig de 2016, un pla economicofinancer per als exercicis 2016 i 2017. 

l) Del treball realitzat sobre contractació, i en particular pel que fa a 
l’autorització de la despesa, la recepció dels béns o serveis adquirits 
i l’existència de documents justificatius, s’han observat diversos fets 
–descrits en l’apartat 4 de l’apèndix 3– les circumstàncies 
concurrents dels quals permeten concloure que reuneixen els 
requisits per a considerar-los indiciaris de la possible existència de 
responsabilitat comptable i en conseqüència es posaran en 
coneixement del Tribunal de Comptes amb aquesta consideració. 

En addició a això, com a part de la fiscalització realitzada, en l’apèndix 2 
s’inclou un detall d’altres observacions i constatacions d’auditoria 
addicionals que considerem d’interés per als destinataris o usuaris 
d’aquest Informe de fiscalització. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonament de l’opinió desfavorable relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant els exercicis 2014 i 2015 s’han 
posat de manifest els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió de la contractació: 

a) Absència dels preceptes legals bàsics en els procediments de 
contractació realitzats (article 109 i següents del TRLCSP). 

 La incidència derivada de realitzar despeses sense crèdit 
pressupostari adequat i suficient, conjuntament amb haver 
prescindit del procediment legalment establit, té l’efecte del vici de 
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nul·litat de l’acte de reconeixement de l’obligació de factures.7 Tot i 
la nul·litat, l’Administració ha de pagar les factures després d’haver 
rebut de conformitat els béns, subministraments i serveis –en virtut 
del principi de l’enriquiment injust–, Tot això, sense perjudici que 
s’hagen d’exigir les responsabilitats inherents que se’n pogueren 
derivar. 

 Es va sol·licitar a l’Ajuntament informació sobre la contractació 
administrativa i convenis dels exercicis 2014 i 2015. Pel que fa a això, 
ens van indicar que no s’havia trobat en els arxius municipals cap 
expedient de contractació administrativa durant aquests exercicis. 
Això no obstant, per raó de la quantia i periodicitat, l’Ajuntament 
havia d’haver aplicat almenys les normes generals dels 
procediments ordinaris per a contractar el servei de recollida de 
residus urbans i del servei d’enllumenat públic i no mitjançant 
l’adquisició directa. Únicament se’ns ha facilitat un contracte 
formalitzat en l’any 2012, referent al servei de recollida de residus 
urbans sòlids, que preveu pròrrogues anuals tàcites. Per això, devia 
haver tramitat els expedients corresponents als quals obliga l’article 
109 del TRLCSP. En addició a això, una còpia certificada del contracte 
formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient, devia haver 
sigut lliurada a la Sindicatura de Comptes, atés que els imports 
superen els 150.000 euros. 

b) L’Entitat no inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, fet que incompleix el que exigeix la 
disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
Garantia d’Unitat de Mercat. 

c) L’Ajuntament ha incomplit l’obligació prevista en l’article 333 del 
TRLCSP de comunicar tots els contractes formalitzats en 2014 i 2015 
al Registre de Contractes del Sector Públic. 

 Les relacions anuals de contractes dels exercicis 2014 i 2015 no s’han 
tramés a aquesta Sindicatura de Comptes, fet que incompleix el que 
es disposa en l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal 
de Comptes i l’Acord del 13 de setembre de 2013 del Consell de la 
Sindicatura. 

En addició a això, com a part de la fiscalització realitzada, en l’apèndix 3 
s’inclou un detall d’altres observacions i constatacions d’auditoria 
addicionals que considerem d’interés per als destinataris o usuaris 
d’aquest Informe de fiscalització. 

                                                
7  Articles 53.1 i 62.1.e de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú i articles 31 i 32 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP). 
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6.2 Opinió desfavorable relativa a la contractació 

En la nostra opinió, a causa de la importància dels fets descrits en l’apartat 
6.1, l’Ajuntament de la Jana no ha complit en 2014 i 2015 de manera 
raonable amb els principis generals i procediments de contractació 
establits en el TRLCSP. 

7. RECOMANACIONS 

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

a) Analitzar la conveniència de sol·licitar a la Diputació Provincial de 
Castelló els serveis d’assistència administrativa, jurídica, econòmica 
i tècnica per a l’assessorament i consultoria sobre aspectes 
relacionats amb la defensa judicial dels litigis en curs, amb la gestió 
en matèria de personal, amb el patrimoni comptable, amb el 
compliment de les obligacions en matèria d’estabilitat 
pressupostària i amb el càlcul del cost efectiu dels serveis. 

b) Gestionar la contractació des del mateix sistema d’informació 
comptable. Si de manera immediata això no fora factible, es 
recomana implantar un registre auxiliar per a controlar els 
contractes menors i no menors que permeta, en tot moment, obtenir 
les dades administratives i econòmiques de les diferents fases de 
tramitació en cada un dels contractes. 

c) Visar de conformitat la recepció de béns i serveis. Igualment es 
recomana deixar constància de la conformitat amb les factures, tant 
sobre el seu contingut formal com sobre el detallat dels conceptes, 
els preus unitaris, la correcció aritmètica i l’adequació al contracte o 
comanda corresponent. Hi ha de constar la data i la identificació de 
la rúbrica o, si la factura és electrònica, segell o rastre que siga 
garantia de la conformació. 

d) Incloure en la memòria del Compte General tota la informació que 
complete i amplie la que es mostra en els estats econòmics i 
patrimonials, concretament la informació sobre tots els litigis en què 
es troba immersa l’Entitat. Així mateix, s’hauria d’informar sobre 
l’execució de les despeses amb finançament afectat desagregats per 
projecte i agent finançador i els compromisos de despeses i ingressos 
amb càrrec a exercicis posteriors. 

e) Es recomana elaborar i aprovar un manual de procediments de la 
gestió de la tresoreria de l’Ajuntament que definisca les funcions i 
persones implicades. Entre els aspectes que cal incloure-hi, s’han de 
detallar quins registres auxiliars hi ha i els controls periòdics que 
garantisquen que comptabilitzen adequadament. Addicionalment, 
aquest manual ha de preveure els mitjans de pagament habituals, i 
determinar les excepcions per les quals es puguen realitzar 
cobraments i pagaments en efectiu. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

La revisió d’una mostra representativa d’anotacions en els registres 
comptables de l’exercici 2014, tant d’ingressos com de despeses, ha posat 
de manifest la inexistència de documents comptables. Alternativament, i 
a causa de la circumstància esmentada, hem revisat un nombre 
significatiu de cobraments i pagaments a partir de la informació que 
contenen els extractes bancaris. Aquestes comprovacions han posat de 
manifest importants deficiències en el suport documental, com també en 
l’arxiu i la conservació dels justificants de les operacions. Aquesta revisió 
no ha representat la realització d’una auditoria dels comptes de despeses 
ni d’ingressos, el que no permet obtenir una seguretat raonable que el 
resultat pressupostari, com també els comptes de pèrdues i guanys, l’estat 
de liquidació pressupostària, o el romanent de tresoreria estiguen lliures 
d’incorreccions materials. 

La nostra fiscalització ha consistit a revisar els aspectes que conté la 
Secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes (MSFC-
2902), que es resumeixen tot seguit. 

L’Entitat local i el seu entorn. Control intern 

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

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

a) Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

b) Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

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

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

- Verificar la remissió adequada al Ple per part de la Intervenció 
municipal en matèria d’execució de pressupostos i moviments de 
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tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, 
estabilitat pressupostària i morositat. 

Pressupost de l’exercici 

- Comprovar l’adequació del contingut, elaboració i aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 a la normativa 
aplicable a l’Ajuntament. 

- Revisar que s’han tramitat adequadament les modificacions 
pressupostàries durant l’exercici pressupostari de 2014. 

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

Compte General 

- Comprovar si la formació i contingut del Compte General de l’exercici 
2014 són les adequades, així com la seua tramitació, aprovació i 
rendició a aquesta Sindicatura de Comptes, conformement a la 
normativa d’aplicació. 

Resultat pressupostari 

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

Romanent de tresoreria 

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

Tresoreria 

- Comprovar l’adequació dels procediments de gestió de tresoreria al 
que es disposa en la normativa d’aplicació, especialment en el 
TRLRHL. 

- Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

- Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2014 i 2015 
s’ha realitzat d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, 
especialment amb el TRLCSP. 
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2. Normativa d’aplicació 

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

Normativa estatal de caràcter general 

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

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

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

Normativa autonòmica 

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

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

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

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

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

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

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

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

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

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

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (ICAL). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA REVISIÓ FINANCERA I DE 
LEGALITAT 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi de la Jana és una entitat local territorial d’acord amb el que 
estableix la normativa de règim local, que es troba a la comarca del Baix 
Maestrat, província de Castelló, amb una població de 700 habitants, segons 
la informació del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 
2016. 

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

Quadre 1. Configuració del Ple 2011-2015 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular - PP  3 3 

Partit Socialista Obrer Espanyol PSOE 3 2 

Coalició Municipal Compromís (BLOC en 2011) 1 2 

Total regidors 7 7 

L’alcalde actual pertany a l’agrupació política Compromís, que governa en 
coalició amb el PSOE. 

Els òrgans de govern de l’Ajuntament són l’alcalde i el Ple. L’Ajuntament 
està organitzat en set regidories, una de les quals dirigida pel mateix 
alcalde. L’únic membre de la Corporació local que exerceix el seu càrrec 
amb dedicació parcial és l’alcalde, que percep una retribució pel temps de 
dedicació efectiva a les funcions de presidència. 

El nombre mitjà de personal contractat en l’exercici 2014 va ser d’1,5 
funcionaris i 4 empleats laborals, segons la informació que conté la 
memòria del dit exercici. 

Les funcions d’Intervenció les exerceix des de l’1 de juliol de 2017 un 
habilitat nacional de l’escala Secretaria-Intervenció, de classe tercera. 
Amb anterioritat les dites funcions les va exercir un altre habilitat 
nacional, des de final de 2015 fins a juny de 2017, que va ser nomenat per 
a cobrir la baixa per malaltia del seu antecessor –també habilitat nacional– 
que va exercir les funcions de Secretaria-Intervenció en el període 
transcorregut des d’octubre de 1984 fins a desembre de 2015. 

Les funcions de Tresoreria les exerceix, des de l’1 de gener de 2017, el 
secretari-interventor de l’Ajuntament per a complir amb el que s’estableix 
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en l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local (modificat pel Reial Decret 10/2015, d’11 de setembre), ja que 
amb anterioritat a la data expressada aquestes funcions seran exercides 
per una regidora de l’Ajuntament. 

Quant a la gestió tributària, i segons la informació que conté la memòria 
dels comptes anuals de l’exercici 2014, la recaptació de tributs –impost 
sobre construccions i preus públics– era gestionada directament en 
període voluntari. Això no obstant, l’Ajuntament tenia delegada en 
l’Organisme de Recaptació Provincial la gestió en període voluntari de la 
resta de  tributs i taxes municipals i la gestió en via executiva de la totalitat 
dels tributs municipals. Per acord del Ple celebrat el 7 d’abril de 2016, 
l’Ajuntament renova el conveni amb la Diputació Provincial de Castelló 
per a la gestió i recaptació dels tributs municipals, tant en període 
voluntari com en via executiva. 

L’Ajuntament no disposa d’organismes ni ens dependents; participa en la 
Mancomunitat del Baix Maestrat (serveis socials), en la Mancomunitat 
Taula del Sénia (promoció econòmica) i en l’Associació Ruralter (promoció 
econòmica). 

2. Control intern 

Les funcions de control i fiscalització que regulen els articles 213 i 
següents del TRLRHL corresponen al secretari-interventor. 

Pel que fa a la informació requerida per la Instrucció aprovada pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes, relativa a la remissió a aquesta Institució de 
la informació sobre obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els 
advertiments i informes formulats per la Intervenció i els acords adoptats 
contraris als informes de la Secretaria de l’entitat local, l’Ajuntament no 
ha tramés la informació dels exercicis 2014 i 2015. Pel que fa a l’exercici 
2016, l’Entitat ha informat que no hi ha acords adoptats contraris a 
informes de la Secretaria ni de la Intervenció. 

En l’exercici 2016, el Ple va aprovar els acords següents sobre 
reconeixements extrajudicials de crèdit: 

Quadre 2. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de 
2016 

Informe Secretaria-
Intervenció 

Sessió del Ple 
Quantia total de 

l’expedient 

14/06/2016 30/06/2016 7.726 

05/08/2016 11/08/2016 2.780 

16/12/2016 22/12/2016 120.555 

28/12/2016 29/12/2016 3.229 

4 expedients Total 134.291 
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En els informes de la Intervenció sobre aquests expedients es fa constar 
que es considera adequat el reconeixement de les despeses realitzades en 
exercicis anteriors conformement amb el que s’estableix en l’article 60.2 
del Reial Decret 500/1990. En virtut d’això, i atés que hi ha consignació 
pressupostària suficient en les partides pressupostàries que es 
determinen, s’efectua la retenció de crèdit amb càrrec a aquestes per a 
atendre els compromisos que es deriven del reconeixement de crèdits 
extrajudicials. 

Quant als acords de reconeixement extrajudicial de crèdit, cal destacar els 
aspectes següents: 

a) Encara que la normativa ho regula com un procediment de 
convalidació, els òrgans gestors no han de considerar la gestió de la 
despesa sense consignació pressupostària com un procés normal i 
ordinari. Màximament quan a la falta de crèdit pressupostari 
adequat i suficient s’afegeix que la despesa, en general, s’ha realitzat 
prescindint del procediment legalment establit i sense la fiscalització 
prèvia preceptiva. La conjunció d’aquestes incidències comporta 
realitzar despeses que incorren en el vici de nul·litat. 

b) Els òrgans responsables han d’adoptar les mesures necessàries per a 
evitar que aquestes situacions es reproduïsquen reiteradament i 
periòdicament, sense que s’haja d’obviar l’exigència de les 
responsabilitats que corresponguen. 

3. Obligacions d’informació al Ple 

Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

L’Ajuntament ha incomplit l’obligació periòdica prevista en l’article 207 
del TRLRHL i les regles 105 i 106 de la ICAL relatives a la informació sobre 
l’execució dels pressupostos i moviment de tresoreria. Per a l’exercici 2014 
i 2015 no hi havia bases d’execució pressupostària que desenvoluparen 
aquesta obligació legal. 

Morositat en operacions comercials 

S’ha incomplit l’obligació legal prevista en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. Aquesta disposició obliga a elaborar cada trimestre un 
informe sobre el compliment dels terminis per al pagament de les 
obligacions de l’Ajuntament que inclourà necessàriament el nombre i 
quantia global de les obligacions pendents en què s’està incomplint el 
termini. 
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Estabilitat pressupostària 

L’Ajuntament ens ha informat que no hi ha constància en els arxius 
municipals de l’informe sobre el compliment de l’estabilitat 
pressupostària en la liquidació de l’exercici 2014. Per això no es compleix 
amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2002, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

4. Pressupostos inicials i modificacions 

Hem analitzat el procediment d’aprovació dels pressupostos generals de 
l’Ajuntament dels exercicis 2014, 2015 i 2016, com també la documentació 
inclosa en els expedients respectius. En el quadre següent es resumeixen 
els aspectes més significatius: 

Quadre 3. Fases d’aprovació pressupostària. Exercicis 2014 a 2016 

Fase Pressupost  
2014 

Pressupost 
2015 

Pressupost 
2016 

Aprovació inicial No consta No consta 04/03/2016 

Aprovació definitiva No consta No consta 23/03/2016 

Remissió a l’Estat No consta No consta 12/04/2016 

Remissió Comunitat Autònoma No consta No consta 12/04/2016 

Contingut d’acord amb TRLRHL i RD 500/1990 No consta No consta No 

Documentació complementària completa No consta No consta Sí 

En relació amb els pressupostos dels exercicis 2014 i 2015, l’Ajuntament 
no ha complit amb les obligacions que contenen els articles 162 i següents 
del TRLRHL pel que fa al contingut, la tramitació i aprovació dels 
pressupostos, pròrrogues del pressupost de l’exercici anterior i a la 
remissió dels pressupostos aprovats a l’Administració de la Comunitat 
Autònoma i a l’Administració de l’Estat. 

Pel que fa al pressupost de l’exercici 2016, s’han superat els terminis 
previstos en els articles 168 i 169 del TRLRHL, en la formació, aprovació 
definitiva i publicació del pressupost. Quant a la documentació que ha 
d’acompanyar el pressupost prevista en els articles 165 i 166 del TRLRHL, 
que desenvolupa el Reial Decret 500/1990 (articles 8 i següents), cal 
assenyalar que no és completa, ja que no conté els plans i programes 
d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre anys, podran 
formular els municipis i la resta d’entitats locals d’àmbit supramunicipal. 
Així mateix tampoc hi consta la documentació relativa a l’estat de previsió 
de moviments i situació del deute comprensiu del detall d’operacions de 
crèdit o d’endeutament pendent de reembossament al començament de 
l’exercici, de les noves operacions previstes al llarg de l’exercici i del volum 
d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic, com tampoc de les 
amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici. 
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Està completa la documentació complementària per al pressupost de 
l’exercici 2016 prevista en l’article 168 del TRLRHL (article 18 del Reial 
Decret 500/1990). 

Pel que fa a les bases d’execució del pressupost de 2016, no contenen totes 
les matèries previstes en l’article 9.2 del dit Reial Decret. En concret, no hi 
consta la forma en què els perceptors de subvencions hagen d’acreditar 
trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals amb l’Entitat i justificar 
l’aplicació de fons rebuts ni la regulació dels compromisos de despeses 
plurianuals. 

Segons els estats de liquidació de pressupostos, durant l’exercici 2014 no 
es va realitzar cap modificació pressupostària. En l’exercici 2015 es va fer 
una modificació per 104.000 euros, de la qual no se’ns ha facilitat 
l’expedient corresponent. 

5. Compte General 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, la formació dels comptes 
generals dels exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014 i la remissió posterior 
d’aquests a aquesta Sindicatura va ser encarregada a una empresa 
externa. La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 9 de 
desembre de 2015 va informar favorablement sobre els comptes generals 
dels exercicis esmentats. 

Aquests comptes generals els va aprovar el Ple de l’Ajuntament el 29 de 
febrer de 2016. En l’acta es fa constar que l’actual equip de govern aprova 
els comptes generals esmentats, però sense assumir la responsabilitat de 
les operacions econòmiques, financeres, patrimonials i 
juridicoadministratives esdevingudes en els exercicis econòmics 
esmentats, amb l’argument que hi ha dubtes raonables que aquests 
comptes expressen la imatge fidel de la situació econòmica i financera de 
l’Ajuntament al tancament dels dits exercicis. 

El Compte General de l’exercici 2014 es va retre a la Sindicatura de 
Comptes el 7 d’abril de 2016, fora del termini legal previst, mentre que la 
rendició del Compte General de l’exercici 2015 es va realitzar amb data de 
26 d’octubre de 2016. 

Pel que fa a la rendició del Compte General de l’exercici 2014, i en relació 
amb la coherència interna i el contingut dels comptes anuals, aquesta 
Sindicatura va observar diversos incompliments que, després de la 
concessió d’un termini addicional per a esmenar-los, no es van resoldre; 
així doncs, es van mantenir diverses incidències amb explicació no 
acceptada, relatives fonamentalment als terminis en la seua tramitació i 
informació no complimentada en la memòria. 
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6. Liquidació del pressupost 2014 i 2015 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2014, l’Ajuntament ens ha 
indicat que no hi ha constància en els arxius municipals de la liquidació i 
resolució d’aprovació de l’exercici 2014. Per tant, no s’ha complit amb el 
que disposa l’article 191 del TRLRHL i els articles 89 a 93 del Reial Decret 
500/1990. 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 es va aprovar mitjançant 
una resolució de l’Alcaldia el 15 de març de 2016, fora del termini 
legalment establit. L’Ajuntament va remetre una còpia a la Comunitat 
Autònoma el 16 de març de 2016 i a la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local el 19 d’abril de 2016, el que superava per un escàs 
marge el termini legalment establit en l’article 91 del Reial Decret 
500/1990, el qual estableix que la remissió ha de fer-se durant el mes de 
març de l’exercici següent. 

7. Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

En l’annex I figura el resultat pressupostari i romanent de tresoreria de 
l’exercici 2014. La falta de fiabilitat dels registres comptables com a 
conseqüència de les incorreccions materials descrites en l’apartat 4 de 
l’Informe, així com els incompliments legals i reglamentaris comentats en 
l’apartat 5, no permet manifestar-nos sobre l’adequació dels conceptes 
comptables a les diverses regles que estableix sobre aquests aspectes la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

8. Tresoreria 

El saldo comptable de l’epígraf de “Tresoreria” del balanç de situació a 31 
de desembre de 2014 era d’11.678 euros. Els registres comptables de 
l’Entitat no estan individualitzats per entitat financera, per la qual cosa no 
és possible realitzar unes comprovacions efectives sobre la integritat del 
saldo. Segons la informació obtinguda de les entitats financeres, els fons 
disponibles en els quatre comptes corrents eren de 20.178 euros. 

El control intern en l’àrea de tresoreria durant l’exercici 2014 va ser 
inexistent ja que hem identificat les debilitats següents: 

- No es disposava d’un pla de disposició de fons (article 187 del 
TRLRHL). 

- No hi havia registres auxiliars de tresoreria informatitzats que 
reflectiren tots els moviments de fons individualitzats per entitat 
financera. 

- No es realitzaven arquejos i conciliacions periòdiques amb els saldos 
comptables. 
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- No es disposava de normativa interna que regulara el saldo màxim 
de caixa ni els imports a pagar amb càrrec a aquesta, així com 
tampoc la periodicitat dels arquejos que cal efectuar. 

- La comptabilització i el control de fons no els realitzaven persones 
diferents a les encarregades de gestionar-los. 

- Es van manejar fons en efectiu i es van disposar fons mitjançant xecs 
al portador sense que haja quedat constància suficient de la 
justificació i del destinatari dels dits fons. 

Durant 2014, les funcions de tresoreria es van encarregar a una regidora 
de la Corporació. Aquestes funcions les va assumir el secretari-interventor 
a partir de 31 d’octubre de 2017, conformement amb l’article 92.bis de la 
Llei 7/1985, que va ser modificat el 12 de setembre de 2015 pel Reial Decret 
Llei 10/2015, d’11 de setembre.  

Entre la documentació facilitada no figuren les bases d’execució del 
pressupost de l’exercici 2013, últim pressupost aprovat fins al 
corresponent a l’exercici 2016, en el qual sí que apareix la regulació tant 
dels pagaments a justificar (base d’execució número 23), com dels 
acomptes de caixa fixa (base d’execució número 24). 

D’altra banda, quant a l’endeutament amb entitats financeres, durant 
l’exercici 2014 s’han satisfet 33.833 euros en concepte d’amortització i 
interessos, corresponents a quatre préstecs que estaven en vigor durant 
el dit exercici, i el capital inicial conjunt del qual ascendeix a 376.100 euros: 

Quadre 4. Endeutament bancari en 2014 

Entitat Capital 
concedit 

Data 
obertura 

Data 
venciment 

Amortització 
i interessos 
en 2014 

Saldo 
pendent a 
desembre 
de 2014 

Cajamar 22.000 19/06/2009 19/06/2024 2.390 14.666 

Cajamar 120.000 26/03/2008 26/03/2023 9.155 72.000 

Cajamar 54.100 10/12/2004 10/12/2014 5.479 0 

Bankia 180.000 15/10/2014 25/12/2030 16.807 172.058 

 376.100   33.833 258.725 

En el transcurs de la nostra fiscalització no se’ns ha facilitat cap  
documentació o expedient que ens haja permés verificar el compliment 
de l’article 52 del TRLHL. Aquest article estableix que la concertació 
d’aquestes operacions l’ha d’acordar el Ple (o el president de la corporació 
en el cas que no superara l’import de l’operació el 10% dels recursos de 
caràcter ordinari previstos en el pressupost), amb un informe previ de la 
Intervenció en què s’analitze la capacitat de l’entitat local per a afrontar 
en el temps les obligacions que es deriven de l’esmentat endeutament. 
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APÈNDIX 3. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA REVISIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de la Jana, com a entitat integrant de l’Administració local, 
té la consideració d’Administració Pública als efectes del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP). Per tant, els contractes administratius regulats 
en l'article 19 del TRLCSP que va efectuar l’Ajuntament durant 2014 i 2015 
s’han de regir quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció 
pel que disposa aquesta Llei i les seues disposicions de desenvolupament. 

2. Perfil del contractant i obligacions d’informació 

En la seu electrònica de l’Ajuntament figura un enllaç al perfil de 
contractant que està integrat en una plataforma pròpia. En aquest perfil 
no consta cap informació relativa a la contractació de l’Entitat. Així 
mateix, el treball realitzat ha posat de manifest que durant els exercicis 
2014 i 2015 l’Ajuntament no disposava de procediments de contractació 
adaptats a la normativa aplicable. 

La formalització de contractes per part de les administracions públiques 
requereix tramitar prèviament l’expedient corresponent, que ha d’iniciar 
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte (article 109 del 
TRLCSP). No obstant això, l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de la 
Jana realitzava generalment les contractacions de manera verbal i no 
constava en els arxius de l’Entitat cap expedient de contractació. 
Únicament se’ns ha facilitat un contracte formalitzat l’any 2012 referent 
al servei d’arreplegada de residus urbans sòlids que preveia pròrrogues 
anuals tàcites.  

Per tant, no hi ha evidències documentals que avalen que les 
contractacions realitzades per l’Ajuntament s’hagen ajustat als principis 
de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. En 
conseqüència, no hi ha seguretat que l’Entitat haja realitzat una utilització 
eficient dels fons destinats a realitzar obres, adquirir béns i contractar 
serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a 
satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa (article 1 del TRLCSP). 

La nostra fiscalització s’ha vist limitada per la falta de remissió 
d’informació de l’activitat contractual a què obliguen les normes legals, 
així com per la impossibilitat d’obtenir per part de l’Ajuntament un 
certificat amb la relació dels contractes no menors formalitzats en els 
exercicis 2014 i 2015, a causa de l’absència d’un arxiu físic degudament 
custodiat amb la possible documentació contractual existent. 
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3. Expedients de contractació revisats 

D’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat anterior i amb el que s’ha 
ressenyat en l’apartat 5 de l’Informe, no s’han pogut realitzar 
comprovacions amb l’abast suficient per a poder verificar si els contractes 
han sigut tramitats d’acord amb la normativa aplicable en les fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte; ni tampoc verificar la raonabilitat dels documents 
justificatius i la comptabilització adequada de la despesa. 

Alternativament, i a partir dels moviments bancaris i de l’escassa 
documentació que s’ha posat a la nostra disposició, hem analitzat els 
pagaments realitzats durant l’exercici 2014 per a identificar possibles 
casos de fraccionament, com també l’autorització deguda de la despesa, 
la recepció correcta del bé o servei, l’existència de documents justificatius 
suficients i la comptabilització adequada. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que ja s’han descrit 
en els apartats 4, 5 i 6 de l’Informe, Per tant, en els apartats següents es 
recullen altres aspectes addicionals i observacions derivades de la revisió 
de la contractació que també hauran de tenir en compte els òrgans de 
govern de l’Ajuntament. 

4. Observacions sobre despeses per a les quals no s’ha formalitzat 
contracte 

a) En l’exercici 2014 s’han satisfet 3.500 euros en concepte d’ajuda al 
club de futbol de la localitat. En relació amb aquesta despesa, cal 
indicar que no hi ha acte administratiu, ni acord de l’òrgan 
competent, ni s’ha formalitzat un conveni amb el beneficiari i no hi 
ha constància que aquest haja presentat cap justificació de la 
despesa. 

b) En l’exercici 2014 s’han satisfet 14.322 euros a la unió musical de la 
localitat en concepte d’ajuda, direcció i escola de música. En relació 
amb aquesta despesa, cal indicar que no hi ha acte administratiu, ni 
acord de l’òrgan de competent, ni s’ha formalitzat un conveni amb el 
beneficiari i no hi ha constància que aquest haja presentat cap 
justificació de la despesa. 

c) En l’exercici 2014 s’han satisfet 4.386 euros en concepte de guarderia 
municipal. No consta que l’Ajuntament haja licitat aquest servei. El 
beneficiari és una persona física que pel servei prestat pot 
considerar-se que la seua retribució té caràcter de rendiments del 
treball. No consta cap acte administratiu, ni acord de l’òrgan 
competent i no hi ha constància que el beneficiari haja presentat 
justificació de la despesa. Tampoc s’ha formalitzat un contracte 
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laboral, ni s’ha donat d’alta en la Seguretat Social ni s’ha tributat per 
IRPF. 

d) En l’exercici 2014 s’han satisfet 2.400 euros en concepte de despeses 
de desplaçament, dietes i materials a un professos de dolçaina. En 
relació amb aquesta despesa, cal indicar que no hi ha acte 
administratiu, ni acord de l’òrgan competent, ni s’ha formalitzat cap 
un conveni amb el beneficiari i no hi ha constància que aquest haja 
presentat la justificació de la despesa, excepte cinc rebuts sense 
numeració. El beneficiari és una persona física que pel servei prestat 
es pot considerar que la seua retribució té caràcter de rendiments del 
treball. Tampoc s’ha formalitzat un contracte laboral, ni s’ha donat 
d’alta en la Seguretat Social ni s’ha tributat per IRPF. 

e) En l’exercici 2014 s’han satisfet 5.794 euros en concepte de neteja de 
les dependències municipals. El beneficiari és una persona física que 
pel servei prestat es pot considerar que la seua retribució té caràcter 
de rendiments del treball. No consta que l’Ajuntament haja licitat 
aquest servei i no consta cap acte administratiu ni acord de l’òrgan 
competent. El beneficiari ha lliurat justificants que no compleixen 
els requisits legals mínims que ha de contenir una factura. El 23 de 
maig de 2015 va ser donada d’alta en la Seguretat Social. 

f) En l’exercici 2014 s’han satisfet 1.367 euros en concepte de neteja del 
consultori mèdic de la localitat. El beneficiari és una persona física 
que pel servei prestat es pot considerar que els seus emoluments són 
rendiments del treball. No consta que l’Ajuntament haja licitat 
aquest servei i no consta cap acte administratiu ni acord de l’òrgan 
competent. El 23 de maig de 2015 va ser donada d’alta en la Seguretat 
Social. 

g) En l’exercici 2014 s’han satisfet 1.507 euros en concepte d’atenció 
bibliotecària. El beneficiari és una persona física que pel servei 
prestat es pot considerat que els seus emoluments són rendiments 
del treball. No consta que l’Ajuntament haja licitat aquest servei i no 
consta cap acte administratiu, ni acord de l’òrgan competent i no hi 
ha constància que s’haja presentat justificació de la despesa per part 
del beneficiari. No s’ha formalitzat contracte laboral, ni s’ha donat 
d’alta en la Seguretat Social ni s’ha tributat per IRPF. 

h) En l’exercici 2014 s’han satisfet 1.800 euros als regidors per 
assistències a plens i comissions. El relació amb aquesta despesa, cal 
indicar que se’ns ha facilitat una acta d’una sessió plenària –
celebrada el 30 de setembre de 2011– que fixava una indemnització 
per assistència de 30 euros pel ple o comissió. Tal com hem comentat 
en l’apartat 5.i) de l’Informe, l’acta no està degudament signada ni 
diligenciada. Tampoc no hi ha suficient documentació acreditada pel 
secretari-interventor que ens permeta constatar les reunions a les 
quals ha assistit cadascun dels regidors. 
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i) Pel que fa a la retribució de l’alcalde, l’article 75 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que els membres 
de les corporacions locals que exerceixen els seus càrrecs amb 
dedicació parcial per a realitzar funcions de presidència, 
vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requerisquen podran tenir retribucions 
pel temps de dedicació efectiva a aquestes responsabilitats. Cal 
indicar, pel que fa a això, que no hem disposat de cap acord plenari 
que continga el règim de dedicació de l’alcalde. Tan sols en un 
esborrany de l’acta del Ple celebrat el 30 de setembre de 2011 –acta 
sense signar ni diligenciada– es va acordar una percepció de 800 
euros netos. En sessió celebrada el 12 de novembre de 2014, el Ple va 
suspendre la retribució de l’alcalde. Segons la informació facilitada 
(nòmines i declaracions de l’IRPF), la retribució bruta en el 2014 ha 
sigut de 934 euros al mes (des de l’1 de gener fins al 12 de novembre). 
Aquestes quantitats no superen les quanties fixades per la disposició 
addicional nonagèsima en la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat, que regula el límit màxim que  
poden percebre els corporatius dels municipis de menys de 1.000 
habitants en concepte de dedicació parcial. 

j) El servei d’arreplegada de residus urbans el presta la mateixa 
mercantil des de l’any 2012, any en què es va formalitzar un 
contracte de duració de dotze mesos i prorrogable d’any en any. El 
cost anual del servei l’any 2014 és de 17.408 euros (el valor estimat 
del contracte per a un període de deu anys seria de 174.088 euros). 
Pel que fa a això, cal assenyalar que no s’ha tramitat l’expedient de 
contractació oportú que, per raó de la seua quantia, hauria d’haver-
se realitzat. 

k) El servei d’enllumenat públic el presta la mateixa mercantil, 
almenys, des de l’any 2013 (no se’ns ha facilitat documentació 
acreditativa de l’inici del servei, però sí que hem verificat l’existència 
de factures d’aquell any). El valor estimat del contracte –per a un 
període de quatre anys– seria de 189.432 euros. Cal assenyalar que 
no ha sigut tramitat l’expedient de contractació oportú que, per raó 
de la seua quantia, hauria d’haver-se realitzat. 

l) Durant l’exercici 2014 s’han realitzat tres pagaments per import 
conjunt de 26.932 euros per espectacles musicals organitzats en el 
transcurs de les festes de la localitat. No consta que l’Ajuntament 
haja licitat aquest servei i no consta cap acte administratiu ni acord 
de l’òrgan competent. Tampoc consta còpia de l’ordre de 
transferència ni tampoc s’ha presentat factura de la despesa per part 
del beneficiari. L’única informació disponible és l’arreplegada en un 
fitxer auxiliar de pagaments realitzats facilitat per personal de 
l’Ajuntament.  
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m) S’han realitzat pagaments per import conjunt de 37.143 euros, 
presumptament a un mateix proveïdor en concepte d’obres 
executades. De la informació facilitada, no és possible concloure 
sobre la naturalesa de les inversions realitzades i si hi ha 
fraccionament de l’objecte del contracte. No hi ha factures ni 
documentació suport excepte per la informació continguda en un 
fitxer auxiliar de pagaments realitzats facilitat per personal de 
l’Ajuntament. 

n) El 15 d’octubre de 2014 es va pagar un rebut de 1.136 euros per 
subministrament de combustible segons la informació continguda 
en un fitxer auxiliar de pagaments realitzats. No consta la factura de 
la despesa. 

o) Entre els moviments bancaris revisats, hi ha tres pagaments per un 
import de 256, 1.200 i 5.412 euros la naturalesa dels quals es 
desconeix. No es disposa de cap informació pel que fa a la destinació 
d’aquests fons. 

Els fets descrits en els paràgrafs a), b), h), l), m), n) i o) anteriors i les 
circumstàncies concurrents permeten concloure que reuneixen els 
requisits per a considerar-los indiciaris de la possible existència de 
responsabilitat comptable i en conseqüència es posaran en coneixement 
del Tribunal de Comptes amb aquesta consideració. 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i, d’acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe va ser comentat amb el personal responsable de la Corporació 
en una reunió mantinguda el 23 de novembre de 2017. A fi d’aconseguir 
que la reunió fóra operativa, l’esmentat esborrany previ els va ser tramés 
el 16 de novembre de 2017. 

En l’esborrany de l’Informe es van aplegar, si calia, les observacions i 
s’efectuaren les modificacions considerades oportunes per part d’aquesta 
Sindicatura, derivades de la fase referida adés.  

Posteriorment i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest va ser tramés el 13 de 
desembre de 2017 a l’actual president de la Corporació, així com a l’alcalde 
de l’Ajuntament durant l’exercici de 2014, perquè formularen les 
al·legacions que estimaren convenients en el termini corresponent que 
acabava el 29 de desembre de 2017. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de la Jana.  
Exercici de 2014 

30 

Dins del termini concedit, tant l’actual alcalde com el que va exercir el seu 
manament durant l’exercici de 2014, han formulat les al·legacions que han 
considerat pertinents. 

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

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

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

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

 



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e del seu Reglament i, en 
compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2016 i de 2017 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 17 
de gener de 2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 17 de gener de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 



 

 
 

ANNEX I 

Resum dels comptes anuals de l’exercici 2014 
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Quadre 1. Balanç 

Actiu 2014 2013 Variació 
bruta Variació 

A) IMMOBILITZAT 1.168.717 1.168.717 0 0,0% 
I. Inversions destinades a l’ús general 465.605 465.605 0 0,0% 
1. Terrenys i béns naturals 448.162 448.162 0 0,0% 
2. Infraestructures i béns destinats a l’ús general 17.443 17.443 0 0,0% 
III. Immobilitzacions materials 703.112 703.112 0 0,0% 
1. Terrenys 117.651 117.651 0 0,0% 
2. Construccions 271.883 271.883 0 0,0% 
3. Instal·lacions tècniques 291.491 291.491 0 0,0% 
4. Altre immobilitzat 22.087 22.087 0 0,0% 
C) ACTIU CIRCULANT 35.678 44.258 -8.580 -19,4% 
I. Deutors 24.000 12.000 12.000 100,0% 
5. Altres deutors 24.000 12.000 12.000 100,0% 
IV. Tresoreria 11.678 32.258 -20.580 -63,8% 

Total 1.204.395 1.212.975 -8.580 -0,7% 
     

Passiu 2014 2013 Variació 
bruta Variació 

A) FONS PROPIS 1.008.953 981.857 27.095 2,8% 
I. Patrimoni 747.012 858.052 -111.041 -12,9% 
1. Patrimoni i bons 747.012 858.052 -111.041 -12,9% 
III. Resultats d’exercicis anteriors 234.846 234.846 0 0,0% 
IV. Resultat de l’exercici 27.095 -111.041 138.136 124,4% 
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 155.215 198.815 -43.600 -21,9% 
I. Emissions d’obligacions i altres valors negociables -103.511 -59.911 -43.600 -72,8% 
1. Obligacions i bons -81.511 -53.911 -27.600 -51,2% 
3. Interessos d’obligacions i altres valors -22.000 -6.000 -16.000 -266,7% 
II. Altres deutes a llarg termini 258.725 258.725 0 0,0% 
1. Deutes amb entitats de crèdit 258.725 258.725 0 0,0% 
D) CREDITORS A CURT TERMINI 40.228 32.303 7.925 24,5% 
II. Altres deutes a curt termini 28.228 28.228 0 0,0% 
1. Deutes amb entitats de crèdit 28.228 28.228 0 0,0% 
III. Creditors 12.000 4.075 7.925 194,5% 
4. Administracions públiques 12.000 4.075 7.925 194,5% 

Total 1.204.395 1.212.975 -8.580 -0,7% 
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Quadre 2. Compte del resultat econòmic i patrimonial 

Deure 2014 2013 Variació 
bruta Variació 

A) DESPESES 418.451 699.736 -281.286 -40,2% 
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 390.131 427.731 -37.600 -8,8% 
a. Despeses de personal 125.835 141.135 -15.300 -10,8% 

a.1. Sous, salaris i assimilats 93.424 108.724 -15.300 -14,1% 
a.2. Càrregues socials 32.411 32.411 0 0,0% 

e. Altres despeses de gestió 220.696 242.996 -22.300 -9,2% 
e.1. Serveis exteriors 220.696 242.996 -22.300 -9,2% 

f. Despeses financeres i assimilables 43.600 43.600 0 0,0% 
f.1. Per deutes 43.600 43.600 0 0,0% 

4. Transferències i subvencions 28.320 35.946 -7.626 -21,2% 
a. Transferències i subvencions corrents 28.320 35.946 -7.626 -21,2% 
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 0 236.059 -236.059 -100,0% 
d. Despeses extraordinàries 0 62.929 -62.929 -100,0% 
e. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 0 173.131 -173.131 -100,0% 

Estalvi 27.095 0   

     

Haver 2014 2013 Variació 
bruta Variació 

B) INGRESSOS 445.546 588.696 -143.149 -24,3% 
1. Vendes i prestacions de serveis 139.568 110.678 28.890 26,1% 
a. Vendes 0 32.178 -32.178 -100,0% 
b. Prestacions de serveis 139.568 78.500 61.068 77,8% 

b.1. Prestació de serveis en règim de dret privat 32.278 0 32.278 100% 
b.2. Preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats 107.290 78.500 28.790 36,7% 

3. Ingressos de gestió ordinària 172.754 207.395 -34.640 -16,7% 
a. Ingressos tributaris 172.754 207.395 -34.640 -16,7% 

a.1. Impostos propis 136.940 153.695 -16.755 -10,9% 
a.3. Taxes 35.814 53.700 -17.886 -33,3% 

4. Altres ingressos de gestió ordinària 20.480 67.721 -47.241 -69,8% 
c. Altres ingressos de gestió 20.480 67.721 -47.241 -69,8% 

c.1. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 20.480 67.721 -47.241 -69,8% 
5. Transferències i subvencions 112.744 116.422 -3.678 -3,2% 
a. Transferències corrents 112.744 116.422 -3.678 -3,2% 
6. Guanys i ingressos extraordinaris 0 86.479 -86.479 -100,0% 
d. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 0 86.479 -86.479 -100,0% 

Desestalvi 0 111.041   
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Quadre 3. Estat de liquidació del pressupost 

Capítol d’ingressos 
Previsió Execució 

Inicial Modificacions Definitiva 
Drets 

reconeguts 
nets 

(1) Reconeixement 
net (2) Pendent 

cobrament 

1. Impostos directes 136.940 0 136.940 136.940 100,0% 136.940 100,0% 0 
2. Impostos indirectes 11.000 0 11.000 0 0,0% 0 0,0% 0 
3. Taxes i altres ingressos 233.694 0 233.694 195.862 83,8% 195.862 100,0% 0 
4. Transferències corrents 120.676 0 120.676 112.744 93,4% 112.744 100,0% 0 
5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 - 0 - 0 
6. Alienació d’inversions reals 0 0 0 0 - 0 - 0 
7. Transferències de capital 0 0 0 0 - 0 - 0 
8. Variació actius financers 0 0 0 0 - 0 - 0 
9. Variació passius financers 0 0 0 0 - 0 - 0 

Total ingressos 502.310 0 502.310 445.546 88,7% 445.546 100,0% 0 
         

Capítol de despeses 
Previsió Execució 

Inicial Modificacions Definitiva 
Obligacions 
reconegudes 

netes 
(1) Pagaments 

líquids (2) Pendent 
pagament 

1. Despeses de personal 125.835 0 125.835 125.835 100,0% 125.835 100,0% 0 
2. Compra béns i servicis 242.740 0 242.740 220.696 90,9% 220.696 100,0% 0 
3. Despeses financeres 43.600 0 43.600 43.600 100,0% 43.600 100,0% 0 
4. Transferències corrents 39.035 0 39.035 28.320 72,6% 28.320 100,0% 0 
5. Fons de contingència 0 0 0 0 - 0 - 0 
6. Inversions reals 0 0 0 0 - 0 - 0 
7. Transferències de capital 7.500 0 7.500 0 0,0% 0 0,0% 0 
8. Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 0 
9. Passius financers 43.600 0 43.600 43.600 100,0% 43.600 100,0% 0 

Total despeses 502.310 0 502.310 462.051 92,0% 462.051 100,0% 0 

(1)  Grau d’execució 
(2)  Grau de compliment 
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Quadre 4. Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Resultat pressupostari 2014 2013 Variació 
bruta Variació 

a. Operacions corrents 27.095 38.540 -11.444 -29,7% 
b. Altres operacions no financeres 0 0 0 - 
1. Total operacions no financeres (a+b) 27.095 38.540 -11.444 -29,7% 
2. Actius financers 0 0 0 - 
3. Passius financers -43.600 -42.911 -689 1,6% 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) -16.505 -4.371 -12.133 277,6% 
Ajustos: 0 0 0 - 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 0 0 0 - 
5. (+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 0 0 0 - 
6. (-) Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0 0 0 - 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5+6) -16.505 -4.371 -12.133 277,6% 

     

Romanent de tresoreria 2014 2013 Variació 
bruta Variació 

1. Fons líquids 11.678 32.258 -20.580 -63,8% 
2. Drets pendents de cobrament 0 0 0 - 

+ del pressupost corrent 0 0 0 - 
+ de cobrament de pressupostos tancats 0 0 0 - 
+ d’operacions no pressupostàries 0 0 0 - 
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 0 - 

3. Obligacions pendents de pagament -12.000 -7.925 -4.075 51,4% 
+ del pressupost corrent 0 0 0 - 
+ de pressupostos tancats 0 0 0 - 
+ d’operacions no pressupostàries 12.000 4.075 7.925 194,5% 
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 24.000 12.000 12.000 100,0% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 23.678 40.183 -16.505 -41,1% 
II. Saldos de cobrament dubtós 0 0 0 - 
III Excés de finançament afectat 0 0 0 - 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 23.678 40.183 -16.505 -41,1% 
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Al·legacions dels comptedants 
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Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LA JANA. EXERCICI DE 2014. 

A) AL·LEGACIONS DE L’ACTUAL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ 

Hem analitzat les al·legacions trameses el 29 de desembre de 2017 per 
l’actual president de la Corporació, i n’informem el següent: 

Única al·legació  

Apartat 1 de l’esborrany de l’informe, pàgina 3, paràgraf primer 

Comentaris: 

L’Entitat matisa que en l’Acord plenari de 12 de novembre de 2014 es 
concretava la realització d’una auditoria de comptes municipals que 
abastara els últims dotze anys. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’esborrany de l’Informe que 
quedarà redactat de la manera següent: 

“Mitjançant l’escrit de data 9 de febrer de 2015, el Ple de l’Ajuntament de 
la Jana va sol·licitar a aquesta Sindicatura la realització d’una auditoria 
comptable dels comptes de l’Ajuntament “que abaste els últims dotze 
anys, a fi de poder tenir dades que aclarisquen la situació econòmica 
actual”. La sol·licitud havia sigut aprovada pel Ple de l’Ajuntament tres 
mesos abans, el 12 de novembre de 2014”. 

B) AL·LEGACIONS DEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ DURANT L’EXERCICI 
2014 

Hem analitzat les al·legacions trameses el 29 de desembre de 2017 per part 
del president de la Corporació que va exercir el seu manament durant 
l’any 2014 —exercici objecte de la nostra fiscalització— i n’informem el 
següent: 

Primera al·legació  

Apartat 1 de l’esborrany de l’informe, pàgina 3, paràgrafs primer i segon 

Comentaris: 

L’exalcalde reitera el que ja ha manifestat el president actual de la 
Corporació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’esborrany de l’Informe d’acord amb el que hem descrit en 
l’única al·legació de l’alcalde actual. 

Segona al·legació  

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgrafs primer i segon 

Comentaris: 

Pel que fa a aquesta al·legació i a les següents, hem d’esmentar que en el 
nostre Informe hem deixat constatació d’haver observat importants 
debilitats de control intern i incompliments de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, raó per la qual hi ha indicis de falta de diligència 
en el compliment de les funcions públiques reservades a la Secretaria-
Intervenció durant l’exercici fiscalitzat, com ara la fe pública i 
l’assessorament legal preceptiu, així com el control i la fiscalització 
interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, de la 
comptabilitat, de la tresoreria i de la recaptació. 

Aquestes debilitats de control intern i incompliments de la normativa 
aplicable han posat de manifest diversos fets descrits en l’Informe, les 
circumstàncies recurrents dels quals permeten concloure que reuneixen 
els requisits per a considerar-los indiciaris de la possible existència de 
responsabilitat comptable i que es posaran en coneixement del Tribunal 
de Comptes amb aqueixa consideració i que és aquest Tribunal, el que 
d’acord amb la normativa aplicable, determinarà les possibles 
responsabilitats que, si s’escau, es deriven de les situacions i fets 
observats per aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació  

Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgines 12 i 13 

Comentaris: 

Ens reiterem en el que ja hem comentat en la segona al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Quarta al·legació  

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, quart paràgraf 

Comentaris: 

Ens reiterem en el que ja hem comentat en la segona al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació  

Apartat 4 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
segon 

Comentaris: 

Ens reiterem en el que ja hem comentat en la segona al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació  

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf quart 

Comentaris: 

Aquesta al·legació s’ha repetit. Vegeu la quarta al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació  

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf sisé 

Comentaris: 

Ens reiterem en el que ja hem comentat en la segona al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vuitena al·legació  

Apartat 4 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgrafs 
cinquè i sisè  

Comentaris: 

Ens reiterem en el que ja hem comentat en la segona al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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