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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonament de la fiscalització 

De conformitat amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en el Programa 
Anual d’Actuació per a 2008, realitzar una fiscalització que consistís a efectuar un 
seguiment de les recomanacions recollides en l’informe de fiscalització de 
l’Ajuntament de Paiporta corresponent a l’exercici de 2003. 

1.2 Objectius 

1.2.1 Objectiu general 

L’objectiu d’aquesta fiscalització ha sigut revisar l’adequada aplicació de la normativa 
comptable i de gestió de les àrees analitzades. Aquest objectiu s’ha fixat d’acord amb 
l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes i el Programa Anual d’Actuació per a 2008, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 
2007. 

1.2.2 Objectius específics 

La fiscalització ha consistit a efectuar un seguiment de les recomanacions contingudes 
en l’informe esmentat sobre el dit Ajuntament que al seu dia va ser emés per aquesta 
Sindicatura de Comptes, sense perjudici de fer una comprovació formal del Compte 
general corresponent a l’exercici de 2006. 

A1. Àrea general: 

a) Comprovar que l’Entitat ha presentat en temps i forma el Compte General 
corresponent a l’exercici de 2006. 

b) Verificar l’aprovació dels pressuposts generals i de les liquidacions dels 
exercicis 2006 i 2007, així com l’aprovació del pressupost per a 2008. 

A2. Seguiment de les recomanacions: 

a) Conèixer les mesures que l’Ajuntament diu que ha aplicat per a complir les 
recomanacions efectuades en l’informe de fiscalització. 

b) Valorar la mesura i la seua aplicació. 

c) Determinar les recomanacions que han de seguir mantenint-se o aquelles de 
noves que, si escau, ha d’aplicar l’Ajuntament. 
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1.3 Abast de la fiscalització 

1.3.1 Sobre la formació del Compte General 

El Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2006, està format pel 
balanç, el compte de resultat patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la 
memòria. El Compte General va ser presentat en la Sindicatura de Comptes el 27 de 
juny de 2008, sense que tinguem constatació que el Ple de l’Ajuntament l’haja aprovat. 

D’acord amb els objectius de fiscalització detallats en l’apartat 1.2 d’aquest Informe, 
cal indicar que el seu abast no correspon al d’una auditoria completa dels comptes 
anuals, tal i com consideren els “Principis i normes d’auditoria del sector públic” 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol, sinó que consisteix en una revisió limitada a l’aplicació de la 
normativa comptable i de gestió de les àrees analitzades. Amb aquesta finalitat, hem 
efectuat les proves d’auditoria considerades pertinents de conformitat amb els 
esmentats “Principis i normes d’auditoria del sector públic” i amb les “Directrius 
tècniques de fiscalització”, aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Cal destacar les limitacions a l’abast derivades de no haver-nos facilitat la 
documentació que es concreta en l’apartat 4.2 d’aquest Informe. 

1.3.2 Sobre el seguiment de les recomanacions 

Segons els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.2 i amb l’enfocament  
descrit en l’apartat 1.3.1, hem revisat el compliment de les recomanacions efectuades 
en l’informe corresponent a 2003 per part de l’Ajuntament, així com de la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb l’àrea fiscalitzada. 

La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

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

- Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 

- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

- Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 
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- 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, pel qual es desenvolupa en matèria de 
pressuposts el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local (d’ara 
endavant ICAL). 

Cal indicar que el seguiment de les recomanacions s’ha concretat en aquelles que 
s’exhaurien en l’exercici o que no tenien un caràcter genèric de complir amb la 
normativa aplicable. 

1.4 Àmbit temporal 

L’abast temporal d’aquest treball ha comprés des de l’exercici de 2003 fins al primer 
trimestre de 2008. No obstant això, aquelles recomanacions relacionades amb la 
comptabilitat, les hem comprovades atenent fonamentalment al que ha succeït en 
l’exercici de 2006, que correspon a l’últim Compte General retut. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Sobre la formació del Compte General 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l’abast assenyalat en l'apartat 1.3.1, s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies, que descrivim en l'apartat 4.2 i que afecten o 
podrien afectar de forma significativa els principis comptables que hi són d'aplicació. 

2.2 Sobre el seguiment de les recomanacions 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.3.2, a 
continuació formulem les següents conclusions, referides a l'àrea fiscalitzada: 

a) Encara que el resultat pressupostari i l'estalvi net hagen sigut positius en 2007, 
el Compte General corresponent a l'exercici de 2006 i la liquidació del 
pressupost per a 2007 s'han caracteritzat per presentar -igual com en 2003- un 
romanent de tresoreria negatiu, i no s'hi ha adoptat cap de les mesures que 
exigeix l'article 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (d'ara endavant 
TRLRHL): 

- Reduir les despeses del nou pressupost en una quantia igual al dèficit. 

- Concertar una operació de crèdit per l'import del dèficit (en 2004 es va 
concertar una operació de crèdit per fer front al romanent negatiu 
obtingut en 2003, que ascendia a 2.471.085 euros). 

- Aprovar el pressupost amb un superàvit inicial de quantia no inferior al 
dèficit. 

Tal com assenyalem en l'apartat 5.1 d'aquest Informe, l'Ajuntament està portant 
a efecte una sèrie d'actuacions que constitueixen una millora (establiment d'un 
pla de sanejament, supressió en el pressupost de les subvencions no concertades, 
eliminació de crèdits d'exercicis passats); però aquestes mesures es consideren 
insuficients si no van precedides de les previstes legalment i si no es fa primer 
una elaboració realista dels ingressos i no es controla la despesa. 

b) Cal tenir en compte les observacions relatives al sistema comptable i a la 
rendició de comptes, a l'elaboració i tramitació del Compte General i a la falta 
de conciliació entre la comptabilitat i la recaptació, àrea que requereix que se'n 
potencie el control i la gestió. 

c) Es considera un avanç la gestió digitalitzada dels expedients de fiscalització i la 
formació i rotació del personal d'Intervenció. 
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d) Queden pendents d'aplicar les mesures referents a la gestió dels ingressos, com 
ara la inspecció de tributs o l'adaptació dels models d'ingrés a les exigències de 
l'Associació Espanyola de Banca. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL I PRESSUPOSTÀRIA 

3.1 Informació general 

3.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Horta Sud, de la província de València, amb 23.374 
habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2007. La corporació està 
formada per vint-i-un membres, després de les eleccions de 2007. 

3.1.2 Ens dependents i participats 

Segons la base de dades d'aquesta Sindicatura, i a partir de la informació obtinguda 
d'unes altres fonts (CIVIS i Ministeri d'Economia i Hisenda), no existeixen ens que 
depenguen de l'Ajuntament en l'exercici de 2006; d'altra banda, el municipi forma part 
de dos consorcis: el Consorci per a la Prestació del Servei de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Província de València i el Consorci Valencià de Transport. 
Aquesta informació no figura en el Compte General corresponent a l'exercici de 2006. 
Finalment, s'ha d'indicar que en el Ple de l'Ajuntament de 27 de setembre de 2007 
s'acordà iniciar els tràmits per a crear una societat mercantil pública local per a la 
prestació de serveis. 

3.2 Informació sobre l'aprovació dels pressuposts i de la seua liquidació 

El quadre 1 reflecteix les dates d'aprovació dels pressuposts i de les liquidacions 
d'aquests dels exercicis següents: 

 
 2006 2007 2008 

Pressupost 

Data / Aprovació 29/12/05 28/12/06 02/04/08 

Liquidació 

Data / Aprovació 24/05/07 21/07/08 N/A 

Quadre 1 
 

En relació amb això, cal assenyalar que la liquidació dels pressuposts de 2006 i 2007 no 
ha sigut elaborada abans de l'1 de març de l'exercici següent a aquell a què corresponen, 
a pesar d'exigir-ho així l'article 19.3 del TRLRHL. Així mateix, el pressupost general 
per a 2008 va ser aprovat amb posterioritat a l'exercici en què havia d'estar vigent. 
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4. COMPTE GENERAL 

4.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament ha sigut tramés en aquesta Sindicatura de Comptes 
sense que conste si hom ha realitzat tots els tràmits preceptius; tal com es mostra en el 
quadre 2. 

La raó d'aquest retard, segons diversos informes de la Intervenció datats entre el 18 de 
maig de 2006 i el 28 d'octubre de 2007, és la impossibilitat de tancar i casar la 
comptabilitat, perquè això només ho pot fer l'empresa de la qual depén el programa 
informàtic de l'Entitat. 

Durant la realització del treball de camp, l'Ajuntament, amb l'ajuda d'una empresa 
informàtica contractada a aqueix efecte, ha tancat la seua comptabilitat per tal de poder 
rendir el Compte General a aquesta Sindicatura. 

 
Exercici 2006 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment 
Formació per part de la Intervenció del Compte General i enviament 
a la Comissió Especial de Comptes 01/06/07 - 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes - 21/07/08 
Nou informe de la Comissió Especial de Comptes, si hi havia 
reclamacions - - 
Aprovació del Compte General per part del Ple de l'entitat 01/10/07 - 
Enviament a la Sindicatura de Comptes 31/10/07 27/06/08 

Quadre 2 
 

4.2 Contingut 

En el quadre 3 es mostra si consten o no consten els estats que integren el Compte 
General, d'acord amb la regla 98 de la ICAL. 

 
Estats Exercici 2006 

Balanç Consta 
Compte del resultat economicopatrimonial Consta 
Estat de liquidació del pressupost Consta 
Memòria Consta 
Acta d'arqueig a la fi de l'exercici Consta 
Certificacions i conciliacions bancàries a la fi de l'exercici No consta 

Quadre 3 
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En l'examen formal de la documentació del Compte General, compresos els seus 
justificants i annexos, s'ha observat: 

- L’epígraf C) IV, "Tresoreria", de l'actiu del balanç, apareix amb signe negatiu 
per un import de 449.891 euros. Aquesta incidència, segons l'Ajuntament, es 
deu a la comptabilitat d'una operació de crèdit. Segons la informació obtinguda, 
el 3 de juny de 2004 l'Ajuntament concertà una operació de crèdit per import de 
2.471.085 euros. Aquesta operació es va comptabilitzar, per una part, com un 
préstec, que va ser reflectit en el balanç en el compte 170, "Préstecs a llarg 
termini rebuts fora del sector públic"; però al mateix temps les disposicions i els 
reintegraments de l'operació de crèdit es registraven en dos comptes (en el 569 
de l'antiga ICAL, "D'altres deutors no pressupostaris" -que en la nova ICAL és 
el 449-, i en un compte de tresoreria, el 570.12, aquest últim amb un saldo 
negatiu per les disposicions efectuades). La forma de comptabilitzar aquesta 
operació de crèdit ha fet: 

- Que en el balanç s'haja reflectit dues vegades l'import del deute: per una 
part, en el compte 170 i, per una altra, en el compte de tresoreria 570.12, 
amb saldo negatiu, que és compensat pel saldo del compte 449, "D'altres 
deutors no pressupostaris". 

- Que el saldo de tresoreria registrat en el subgrup 57 està infravalorat en 
relació amb els saldos bancaris, fet que calia haver reflectit en la 
corresponent conciliació bancària. En aquest sentit, s'ha de destacar la 
limitació a l'abast que ha comportat el fet de no haver-nos facilitat tota la 
documentació sol·licitada, en concret: 

a) Els estats de tresoreria corresponents als mesos d'abril i maig de 
l'exercici de 2007  

b) Els assentaments comptables relatius a la cancel·lació de la 
citada operació de crèdit. 

- La suma del saldo inicial i dels cobraments dels comptes de tresoreria que 
figuren en la memòria, no coincideix amb la seua suma en el deure del balanç 
de comprovació. Igual ocorre amb els pagaments d'aquests comptes de l'estat de 
tresoreria de la memòria, que s'hi eleven a 51.567.354 euros; mentre que la seua 
suma en l'haver del balanç de comprovació és de 92.546.991 euros. 

- L'import dels cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva del romanent 
de tresoreria de la memòria, que puja a 14.432 euros, no coincideix amb la suma 
dels saldos dels comptes 554, "Cobraments pendents d'aplicació", i 559, 
"D'altres partides pendents d'aplicació", que són de 6.486 euros i 5.918 euros 
respectivament. 
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- La suma dels romanents de crèdits, segons el desglossament de la memòria, que 
es xifra en 4.165.847 euros, no coincideix amb el total dels romanents de crèdit 
de la liquidació del pressupost, que s'eleva a 2.241.011 euros. 

D'altra banda, cal destacar que falta per omplir l'estat de conciliació bancària en format 
"XML", que apareix en blanc, i que no s'ha adjuntat la conciliació del saldo bancari 
d’un compte; cosa que ha constituït una limitació a l'abast. 

4.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

En l’annex I figuren, respectivament, el balanç i el compte de resultats; així com les 
variacions entre els exercicis de 2005 i 2006. L'actiu i el passiu en l'exercici de 2006 
ascendiren a 40.359.580 euros, amb un increment del 0,3% respecte de 2005. El resultat 
economicopatrimonial de l'exercici augmentà a 2.794.736 euros. 

La liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de l'exercici, el resultat 
pressupostari i l'estat de romanent de tresoreria figuren en l’annex I. 

Les previsions definitives dels ingressos en 2006 han quedat establides en 16.699.780 
euros. El grau d'execució del pressupost d'ingressos ha sigut del 87% i el de 
compliment, del 93%. 

Pel que fa al pressupost de depeses, els crèdits inicials, 15.512.201 euros, s'han 
incrementat en termes absoluts en 21.815 euros i els crèdits definitius han ascendit a 
15.534.016 euros. 

L'execució del pressupost de despeses, en euros, presenta el resum següent: 

- El grau d'execució (les obligacions reconegudes netes sobre les previsions 
definitives), és del 85,6%; el capítol amb menor grau d'execució és el capítol 6, 
"Inversions reals", els romanents de crèdit del qual es xifren en 1.765.705 euros. 
Cal fer una referència al reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2007, aprovat 
pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 29 de març de 2007, per 
mitjà del qual es reconeixen en el pressupost de 2007 factures d'exercicis 
anteriors per un total de 324.229 euros. 

 A més d'això, l'informe d'Intervenció de data 17 d'abril de 2008 expressa que 
està pendent d'aprovació -a la data de redacció d'aquest Informe- un 
reconeixement extrajudicial per a aprovar factures d'exercicis anteriors, que 
podria recollir factures procedents de l'exercici de 2006. 

- El percentatge de pagaments líquids, sobre les obligacions reconegudes netes, és 
del 79,1%. 

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici va ser d'1.164.622 euros; el romanent de 
tresoreria total, de -3.304.405 euros, i el destinat a despeses generals, de -3.804.067 
euros. Són objecte de comentari en l'apartat següent. 
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització financera realitzat sobre el Compte General de 
l'exercici de 2003, es va elaborar un informe en el qual es recollien una sèrie de 
recomanacions per a millorar la gestió de l'Ajuntament. 

En els apartats següents figuren les conclusions del seguiment de les recomanacions 
efectuat, les quals hem analitzat d'acord amb els objectius i procediments assenyalats en 
l'apartat 1 del present Informe. 

5.1 Recomanacions sobre la situació financera 

En el quadre 4 es resumeix la recomanació sobre la situació financera efectuada en 
l'informe de fiscalització citat, les mesures aplicades o que pensa aplicar l'Ajuntament i 
la valoració global sobre la suficiència de la mesura i de la seua aplicació; tot això 
sense perjudici dels comentaris que realitzem més avant. 

 

Recomanació 
Mesures aplicades, o que 

pensa aplicar l'Ajuntament 
Valoració global 

de la mesura 
Compliment de 

la mesura 

Pla de sanejament Insuficient (1) Parcial 

Supressió, dins dels 
pressuposts corresponents a 
2007 i 2008, dels ingressos 
procedents de subvencions o 
préstecs no concertats Insuficient (1) Aplicada 

Eliminació, dins dels 
pressuposts, de crèdits 
corresponents a exercicis 
passats Insuficient (1) Aplicada 

El pressupost constitueix un 
instrument de planificació 
dels ingressos i les despeses 
que hom estima que es 
realitzaran en l'exercici. És 
necessari efectuar la dita 
estimació amb criteris 
realistes i basant-se en 
l'execució del pressupost de 
l'exercici anterior, amb 
l'objectiu que els crèdits 
siguen suficients per a 
atendre les obligacions que 
és raonable comprometre en 
l'exercici 

Creació de pressuposts 
descentralitzats Insuficient (1) Aplicada 

(1) Vegeu els comentaris. 

Quadre 4 
 

Com a punt de partida, s'ha de considerar el que assenyalàvem en l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2003, en el qual s'indicava que la situació econòmica de 
l'Ajuntament es caracteritzava per un dèficit crònic, el qual es reflectia en els romanents 
de tresoreria negatius obtinguts en les liquidacions dels pressuposts de 2000 a 2003; en 
aquest últim exercici el dit dèficit va ser de 3.603.113 euros, i hauria sigut encara més 
negatiu si s'havien pogut comptabilitzar les despeses corresponents a l'exercici de 2003 
que foren objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits en exercicis posteriors. 
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La recomanació que es va fer en l'informe de fiscalització de 2003 era una 
conseqüència de la situació econòmica, la qual exigia l'adopció d'unes mesures que no 
havien de ser fruit de les nostres recomanacions, sinó que les havia d'haver complit 
l'Ajuntament per imperatiu legal, ja que estaven previstes en l'article 193 del TRLRHL. 
En aquest sentit, l'Ajuntament concertà en 2004 una operació de crèdit per fer front al 
romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals obtingut en la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2003, per un import negatiu de 2.471.085 euros. Tal com 
indicàvem en l'informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2003, la dita 
operació es va considerar insuficient, perquè no tenia en compte l'efecte derivat de les 
despeses extrajudicials de crèdits no recollides en la liquidació del pressupost per a 
2003. 

En relació amb la situació econòmica, cal referir-se al pla de mesures de sanejament 
aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 25 de maig de 2006. En aqueix pla es fa un 
diagnòstic adequat de la situació a 31 de desembre de 2005, en la qual destaquen: 

- un romanent de tresoreria negatiu, 

- un resultat pressupostari negatiu, 

- un estalvi net negatiu. 

Les mesures proposades en el pla consistien fonamentalment a establir una execució de 
la despesa en termes d'austeritat i un pla de tresoreria, a incrementar els ingressos i 
controlar la despesa i a reduir el pendent de cobrament d'exercicis anteriors. En el pla 
de sanejament es trobava a faltar que no s'hi concretaven quantitativament els objectius 
que hom pretenia aconseguir, ni el termini en què tals objectius s'havien de complir, la 
qual cosa hauria servit també perquè la comissió de seguiment del pla (que es va crear a 
posta) hagués pogut valorar adequadament el compliment dels objectius del pla. 

D'altra banda, la situació de l'exercici de 2006, segons la liquidació del pressupost 
d'aqueix exercici, es caracteritzava per un romanent de tresoreria negatiu per a despeses 
generals de 3.804.067 euros. A aquest fet es refereix l'informe de tresoreria de data 15 
de setembre de 2007, en el qual s'indica que: "La situació general és molt deficient, atés 
el substancial desequilibri existent entre les obligacions pendents de pagament, i els 
recursos efectius i els drets pendents de cobrament amb què compta la corporació per 
a fer-hi front. Aquest desajust es materialitza em un romanent negatiu de tresoreria en 
la liquidació de l'exercici de 2006 que s'eleva quasi a 4 milions d'euros, mentre que 
només es compta amb un pressupost ordinari que no arriba als 15 milions d'euros. És a 
dir que el descobert representa més del vint-i-cinc per cent dels recursos econòmics 
amb què compta l'Ajuntament. No hi ha dubte que, una vegada complides totes i cada 
una de les obligacions ineludibles que per a aquestes circumstàncies preveu la Llei 
d'Hisendes Locals, s'imposa una profunda revisió sistemàtica de totes les fonts de 
finançament (en especial, les de caràcter propi, com són els tributs municipals), per tal 
d'adequar-les al volum de despeses assumit per l'entitat local". 

La situació a 31 de desembre de 2007, segons la liquidació del pressupost per a aqueix 
exercici, reflecteix un romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals de 
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3.034.447 euros; ara bé, el resultat pressupostari ajustat i l'estalvi net són positius, ja 
que pugen respectivament a 856.063 euros i 2.273.197 euros. 

D'altra banda, cal assenyalar que durant l'exercici de 2007 es va aprovar un expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 324.229 euros, corresponents a 
l'exercici de 2006. Així mateix, l'informe d'Intervenció de data 17 d'abril de 2008 indica 
que està pendent d'iniciar-se un altre expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits en el present exercici, per un import encara pendent de determinar a la data 
citada. 

En conseqüència, i amb l'excepció del resultat pressupostari i de l'estalvi net (que són 
positius en 2007), en la resta de qüestions continuen donant-se unes circumstàncies 
similars a les de l'exercici fiscalitzat, és a dir un dèficit crònic i la pràctica d'aprovar 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. En aquest sentit, i sense perjudici 
de la validesa de les mesures considerades, aquestes han d'anar acompanyades en 
primer lloc de les previstes legalment (reducció de despeses per quantia igual al dèficit, 
o concertació d'una operació de crèdit suficient; i si no n'era possible cap d'aquestes, el 
pressupost de l'exercici haurà de ser aprovat amb un superàvit de quantia no inferior al 
dèficit citat). Per tant, es consideren insuficients les mesures aplicades per l'Ajuntament 
per a fer front a la seua situació econòmica. 

5.2 Recomanacions sobre la comptabilitat i la protecció dels béns 

L'informe de fiscalització de 2003 contenia diverses recomanacions relatives al control 
intern, relacionades amb la fiabilitat de la comptabilitat i la protecció dels béns. 

En el quadre següent figuren les recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització, 
les mesures aplicades o que hi pensa aplicar l'Ajuntament i la valoració global sobre la 
suficiència de les mesures i la seua aplicació; sense perjudici dels comentaris que farem 
més avant. 
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Recomanació 
Mesures aplicades o que 
l'Ajuntament aplicarà 

Valoració global 
de la mesura 

Compliment 
de la mesura 

Increment de mitjans 
personals Adequada Parcial 

Seguiment de les despeses 
amb finançament afectat Adequada Aplicada 

El control intern de l’Ajuntament requereix ser 
potenciat amb la finalitat de garantir la 
fiabilitat de la comptabilitat, la protecció dels 
béns i el compliment de la normativa 
aplicable, especialment el control de la 
despesa 

Reducció del maneig 
d'efectiu Insuficient Aplicada 

Es recomana atribuir les funcions de caixer a 
una altra persona distinta de la recaptadora de 
l'entitat, o bé usar formes de col·laboració amb 
entitats bancàries en el servei de caixa que ve 
prestant la corporació, amb la finalitat no 
solament de disminuir l'afluència de públic, 
sinó principalment perquè la recaptadora done 
prioritat a la realització de funcions executives 

L'existència de dues 
persones en el cobrament i 
l'eliminació de l'efectiu 
com un objectiu a mitjà 
termini Insuficient Aplicada 

Cal millorar el sistema comptable de l'Entitat, 
i en particular el subsistema relatiu a la 
recaptació, a fi de poder obtenir informació 
fiable en qualsevol moment històric, i 
especialment el compte de recaptació. Aquest 
sistema ha d'ajudar a solucionar la gestió de 
recaptació i les deficiències de control intern 
comentades al llarg d'aquest Informe. 

La implantació d'un nou 
programa comptable, i 
diverses millores en la 
comptabilitat Adequada Pendent 

Les diferències produïdes entre la recaptació i 
la comptabilitat principal han de ser 
analitzades, amb l'objectiu d'identificar-ne les 
causes    

Quadre 5 
 

Prèviament, s'ha d'assenyalar que existeixen diversos informes de la Intervenció i la 
Tresoreria municipals en els quals es fan constar les deficiències en matèria de control 
intern, així com la falta de mitjans personals per a exercir de forma adequada les 
funcions assignades; si bé és cert que la provisió del lloc de treball d'Intervenció ha 
constituït una millora en la dotació de mitjans, ja que s'ha pogut destinar el tècnic que 
exercia d'interventor a unes altres funcions. 

Amb l'excepció del seguiment de les despeses amb finançament afectat, la resta de les 
mesures aplicades són insuficients o es troben pendents d'aplicació, total o parcial. A 
més a més, les comprovacions efectuades han posat de manifest els fets següents: 

- L'existència de problemes en l'elaboració dels estats comptables, especialment 
els relatius al Compte General de 2006; això significa que s'hi ha incomplit la 
normativa aplicable. 

- A la data de realització del treball de camp, el nou programa de comptabilitat 
estava en fase d’execució, i romanen les deficiències existents en 2003. També 
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n'han sorgides de noves, ja que el sistema informàtic no ha sigut adaptat a la 
nova Instrucció de Comptabilitat. 

- Les diferències entre l'àrea de recaptació i l'àrea de comptabilitat continuen 
existint, de fet, en 2006. 

En conseqüència, es considera que la situació de la comptabilitat municipal mostra 
algunes deficiències que no han sigut corregides des de l'última fiscalització. 

En relació amb el maneig d'efectiu i la recaptació, en un informe de data 9 de maig de 
2008 de la Tresoreria municipal s'indica que les funcions de caixa, les realitzen dues 
persones (la qual cosa implica que el risc d'aquestes operacions disminueix), i que en 
l'actualitat la recaptadora es dedica, majoritàriament, a l'acció executiva. Tot i que 
aquesta mesura comporta una millora en relació amb la situació descrita en l'informe de 
fiscalització de 2003, es considera insuficient per a eliminar el risc que implica el 
maneig d'efectiu. 

D'altra banda, la falta d'un inventari de béns continua sent una debilitat de control 
intern, pel que fa a la protecció dels béns. 

5.3 Recomanacions sobre la gestió del personal i dels expedients 

En el quadre següent figuren determinades recomanacions sobre la gestió del personal i 
dels expedients que es van fer en l'informe de fiscalització, així com les mesures 
aplicades o que aplicarà l'Ajuntament i la valoració global sobre la suficiència de la 
mesura i de la seua aplicació; sense perjudici dels comentaris que es realitzen més 
avant. 
 
 
 

 
Quadre 6 

Recomanació 
Mesures aplicades o que 
aplicarà l'Ajuntament 

Valoració global 
de la mesura 

Compliment 
de la mesura 

Cal procurar que els funcionaris de cada 
unitat administrativa coneguen totes les 
tasques relacionades amb la seua unitat, a fi 
d'eliminar els problemes que puguen sorgir a 
causa de qualsevol absència del titular que 
habitualment les exerceix 

La rotació del personal 
d'Intervenció Adequada Aplicada 

Resulta convenient potenciar la formació 
continuada del personal assignat als serveis 
econòmics 

La realització d'un curs de 
comptabilitat Adequada Aplicada 

És convenient elaborar un manual general 
que incloga els procediments que cal seguir, 
els departaments implicats, les persones 
responsables i el detall de les funcions que ha 
de desenvolupar-ne cada una; així com els 
documents que s'han d'usar en l'execució de 
les despeses i els ingressos 

La implantació dels 
expedients digitals Adequada Aplicada 
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A partir de la informació obtinguda hem pogut comprovar que s'ha fet una rotació del 
personal d'Intervenció, amb la finalitat que el personal d'aqueixa unitat conega les seues 
funcions. També hem comprovat que s'hi han realitzat diversos cursos de formació i 
que s'hi ha implantat un sistema d'expedients digitals per millorar la gestió de la 
despesa; cosa que es valora de forma positiva. 

5.4 Recomanacions sobre la gestió dels ingressos 

En el quadre següent es mostren les recomanacions que es van fer en l'informe de 
fiscalització per millorar la gestió dels ingressos; així com la mesura que l'Ajuntament 
indica que ha aplicat o que hi aplicarà, i la valoració global sobre la dita mesura i la 
seua aplicació. 

 

Recomanació 
Mesures aplicades o que 
aplicarà l'Ajuntament 

Valoració global 
de la mesura 

Compliment 
de la mesura 

L'Ajuntament ha de portar a efecte la 
funció d'inspecció de tributs 

Projecte de creació 
d'una Unitat Adequada Pendent 

Els impresos en què es realitzen les 
autoliquidacions han d'estar normalitzats i 
identificats per un codi; tal com ho 
exigeix el Quadern 60 del Banc 
d'Espanya 

Adaptar els impresos a 
les exigències del Banc 
d'Espanya Adequada Pendent 

Quadre 7 
 

El tresorer de l'Ajuntament, en un informe de 5 de maig de 2008, indica, en relació amb 
la funció d'inspecció, que existeix "un projecte per a crear aquesta Unitat. De moment, 
però, és el mateix Negociat de Rendes qui redacta els informes d'inspecció tributària 
arran de recursos o reclamacions presentats pels interessats, o bé en sol·licita la 
realització a uns altres departaments municipals". En conseqüència, es pot considerar 
que la funció d'inspecció està pendent de ser duta a terme. 

En un altre informe, el tresorer indica que estan adaptant al model del Quadren 60 de 
l'Associació Espanyola de Banca els cobraments per autoliquidació, però que en 
l'actualitat encara no estan mecanitzats; de manera que això està pendent de ser aplicat. 
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6. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit. 
Prèviament destacarem les efectuades en l'informe de fiscalització corresponent a 
l'exercici de 2003 que han sigut ateses per l'Entitat. 

a) S'han atés les següents recomanacions realitzades en l'informe de fiscalització 
citat: 

a.1) És necessari procurar que els funcionaris de cada unitat administrativa 
coneguen totes les tasques relacionades amb la unitat, amb la finalitat 
d'eliminar els problemes que poguessen produir-se a causa de l'absència 
del titular que les desenvolupa habitualment. 

a.2) Resulta convenient potenciar la formació continuada del personal 
assignat als serveis econòmics. 

a.3) Convé elaborar una manual general que incloga els procediments que 
hom ha de seguir, els departaments implicats, les persones responsables, 
el detall de les funcions que ha de desenvolupar cada una d'aquestes 
persones i els documents que s'han d'usar en la gestió de les despeses i 
els ingressos. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades ja en 
l'exercici de 2003: 

b.1) El pressupost constitueix un instrument de planificació dels ingressos i 
les despeses que hom estima que es realitzaran al llarg de l'exercici. És 
necessari efectuar les dites estimacions amb criteris realistes i basant-se 
en l'execució del pressupost de l'exercici anterior, a l'objecte que els 
crèdits siguen suficients per a atendre les obligacions que és raonable 
comprometre en l'exercici. 

b.2) Cal millorar el sistema comptable de l'Entitat i, en particular, el 
subsistema relatiu a la recaptació, amb la finalitat de poder obtenir 
informació fiable en qualsevol moment històric, i especialment el 
compte de recaptació. Aquest sistema ha d'ajudar a donar solució a la 
gestió de recaptació i a les deficiències de control intern comentades al 
llarg del present Informe. 

b.3) Les diferències produïdes entre la recaptació i la comptabilitat principal 
han de ser analitzades, amb l'objectiu d'identificar-ne les causes. 

b.4) L'Ajuntament ha de realitzar la funció d'inspecció de tributs. 
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b.5) Els impresos en què es realitzen les autoliquidacions han d'estar 
normalitzats i identificats per un codi; tal com ho exigeix el Quadern 60 
del Banc d'Espanya. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici: 

c.1) L'Ajuntament ha de fer un esforç per elaborar en temps i forma el 
pressupost, la seua liquidació i el Compte General. En aquest sentit, a 
més de complir els terminis, cal analitzar les incidències que sorgeixen 
al trametre el Compte General a través de la plataforma de rendició de 
comptes. 

c.2) Resulta necessari seguir potenciant el control intern, tant pel que fa a la 
protecció dels béns, com al control de la despesa. 
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7. 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 tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització que va 
ser tramés al comptedant, perquè en el termini concedit hi formulés al·legacions 

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

1) L’òrgan fiscalitzat ha 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 -els quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o 
no-, s’adjunten ens els annexos II i III del present Informe. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2008 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 12 de març de 2009, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

València, 12 de març de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

ANNEX I 

 

 

 

ESTATS COMPTABLES 

 

 



 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 

A) IMMOBILITZAT 38.031.511 38.629.104 1,6%
I. Inversions destinades a l'ús general 11.451.700 11.860.390 3,6%
II. Immobilitzacions immaterials 19.662 19.662 0,0%
III. Immobilitzacions materials 26.560.142 26.749.046 0,7%
IV. Inversions gestionades 0 0 -
V. Patrimoni públic del sòl 0 0 -
VI. Inversions financeres permanents 6 6 0,0%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 0 -
B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 -
C) ACTIU CIRCULANT 2.195.875 1.730.476 (21,2%)
I. Existències 0 0 -
II. Deutors 3.175.511 2.180.367 (31,3%)
III. Inversions financeres temporals 0 0 -
IV. Tresoreria (979.636) (449.891) 54,1%
V. Ajusts per periodificació 0 0 -

Total actiu 40.227.386 40.359.580 0,3%
 

Passiu 2005 2006 Variació 
A) FONS PROPIS 26.809.408 29.604.145 10,4%
I. Patrimoni 25.202.338 25.202.338 0,0%
II. Reserves 0 0 -
III. Resultats d'exercicis anteriors 1.327.334 1.607.070 21,1%
IV. Resultats de l'exercici 279.736 2.794.736 899,1%
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 0 0 -
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 6.883.923 3.923.648 (43,0%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 -
II. D'altres deutes a llarg termini 6.883.923 3.923.648 (43,0%)
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigides 0 0 -
D) CREDITORS A CURT TERMINI 6.534.055 6.831.788 4,6%
I. Emissions d'obligacions i d'altres valores negociables 0 0 -
II. D'altres deutes a curt termini 420.426 1.911.960 354,8%
III. Creditors 6.113.629 4.919.828 (19,5%)
IV. Ajusts per periodificació 0 0 -

Total passiu 40.227.386 40.359.580 0,3%

 



 

 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 

A) Despeses 2005 2006 

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0

2. Aprovisionaments 0 0

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 11.379.082 11.071.784

4. Transferències i subvencions 476.737 462.257

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 0 280.710

Estalvi 461.527 2.794.736
   

B) Ingressos 2005 2006 

1. Vendes i prestacions de serveis 0 585.322

2. Augment d'existències de productes 0 0

3. Ingressos de gestió ordinària 8.064.452 8.440.942

4. D'altres ingressos de gestió ordinària 697.146 677.183

5. Transferències i subvencions 3.555.748 4.720.866

6. Guanys i ingressos extraordinaris 0 185.174

Desestalvi 0 0

 



 

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 
 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modific. (a) Definitva 

Drets 

recon. nets (b) 

Recaptació 

neta (c) Insolvs. 

Pendent

cobr. 

Imposts directes 5.106.000 0 0,0% 5.106.000 4.693.797 91,9% 4.313.067 91,9% - 380.730

Imposts indirectes 1.500.000 0 0,0% 1.500.000 926.412 61,8% 924.701 99,8% - 1.711

Taxes i d'altres ingres. 4.592.791 182.175 4,0% 4.774.966 4.224.909 88,5% 4.067.274 96,3% - 157.635

Transfs. corrents 4.522.500 47.140 1,0% 4.569.640 4.455.940 97,5% 4.103.281 92,1% - 352.659

Ingressos patrimon. 51.000 0 0,0% 51.000 40.534 79,5% 12.149 30,0% - 28.385

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

Transfs. de capital 458.674 4.500 1,0% 463.174 264.926 57,2% 221.875 83,7% - 43.051

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

Passius financers 235.000 0 0,0% 235.000 0 0,0% 0 0,0% - 0

Total 16.465.965 233.815 1,4% 16.699.780 14.606.518 87,5% 13.642.347 93,4% - 964.171

 

Despeses 
 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modific. (a) Definitiva 

Obligs. 

recon. netes (b) 

Pagaments 

líquids (c) 

Pendent 

pagament 

Despeses de personal 5.729.975 (41.900) (0,7%) 5.688.075 5.636.775 99,1% 5.635.832 100,0% 943

Desps. béns cts. i servs. 5.124.093 99.869 1,9% 5.223.962 4.933.656 94,4% 2.590.048 52,5% 2.343.608

Despeses financeres 218.000 5.000 2,3% 223.000 220.173 98,7% 218.821 99,4% 1.352

Transfs. corrents 397.675 93.006 23,4% 490.681 462.257 94,7% 327.438 70,8% 134.819

Inversions reals 2.342.458 20.840 0,9% 2.363.298 597.593 25,3% 295.720 49,5% 301.873

Transfs. de capital 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0

Actius financers 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0

Passius financers 1.700.000 (155.000) (9,1%) 1.545.000 1.442.551 93,4% 1.442.551 100,0% 0

Total 15.512.201 21.815 0,1% 15.534.016 13.293.005 85,6% 10.510.410 79,1% 2.782.595

 



 

 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  
 

 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

  
  

  Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 
de gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions Prescripcions

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents a 

31 de 
desembre 

    

 Total acumulat 5.282.840 (2.209) 5.280.631 658 3.769.188 1.510.785

    

 DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

     
  

Pendents de 
cobrament a 1 

de gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament 

a 31 de 
desembre 

    
 Total acumulat 1.583.670 0 280.578 0 589.515 713.577
    
    

 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 

Resultat 
pressuposta

ri 
 

a. Operacions corrents 14.341.593 11.252.862 3.088.731

 
b. D’altres operacions no financeres 264.926 597.593 (332.667)

 
1. Total operacions no financeres (a+b) 14.606.519 11.850.455 2.756.064

 
2. Actius financers 0 0 0

 
3. Passius financers 0 1.442.551 (1.442.551)

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 14.606.519 13.293.006 1.313.513

 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a desp. grals. 0 0 0

 
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 33.284 0

 
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 182.175 0

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  0 1.164.622

 



 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 
 

Import 

1.(+) Fons líquids (449.891) 

2.(+) Drets pendents de cobrament 2.483.422 

-(+) Del pressupost corrent 964.171 

-(+) De pressuposts tancats 713.577 

-(+) D'operacions no pressupostàries 820.106 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 14.432 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 5.337.936 

-(+) Del pressupost corrent 2.782.595 

-(+) De pressuposts tancats 1.510.785 

-(+) D'operacions no pressupostàries 1.044.556 

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) (3.304.405) 

II. Saldos de dubtós cobrament 317.487 

III. Excés de finançament afectat 182.175 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (3.804.067) 
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ANÀLISI SOBRE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2006. 

Com a qüestió prèvia s'ha d’indicar que les al·legacions (les quals hem rebut en aquesta 
Sindicatura de Comptes el 17 de novembre de 2008), han sigut subscrites pel tresorer i 
la interventora de l'Ajuntament; però no hi ha constatació que hagen sigut assumides 
pel president de l'Entitat. No obstant això les hem analitzades, i hem estructurat 
l’anàlisi en funció de qui haja fet l’al·legació. 

AL·LEGACIONS DE TRESORERIA 

Al·legació primera 

Apartat 4.2, paràgraf quart, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: L'Informe diu que la documentació del Compte General no 
recull les certificacions dels saldos dels comptes bancaris. L’al·legació considera que 
aquesta informació és inexacta, perquè sí que es van enviar a la Sindicatura les dites 
certificacions. 

Comentaris: Efectivament, hem comprovat que les certificacions foren trameses en 
aquesta Sindicatura de Comptes, raó per la qual escau estimar l’al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar el paràgraf que diu: "No s’hi inclouen les 
certificacions dels saldos dels comptes bancaris". 

Al·legació segona 

Apartat 4.2, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: L'Informe diu que no han sigut tramesos els estats de tresoreria 
d’abril i maig de 2007. L’al·legació considera inexacta aquesta informació, perquè sí 
que enviaren a la Sindicatura els dits estats. 

Comentaris: No tenim constatació que ens hagen facilitat els estats de tresoreria d’abril 
i maig de 2007, ni ens els han proporcionats en les al·legacions; raó per la qual escau 
desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 



 

 

Al·legació tercera 

Apartat 4.2, últim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: L'Informe diu que no han sigut trameses les conciliacions 
bancàries; l’al·legació considera que aquesta informació és inexacta, perquè sí que  
enviaren a la Sindicatura les dites conciliacions. 

Comentaris: Es van trametre totes les certificacions. Quant a les conciliacions, no ens 
n’enviaren una que tenia un saldo en comptabilitat de 111.003 euros. De tota manera, 
en l'Informe es fa al·lusió a les conciliacions en format XML, les quals calia trametre 
per mitjà de la plataforma de rendició del Compte General de les entitats locals. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar el paràgraf que es refereix al fet de no haver 
adjuntat en PDF els certificats dels saldos bancaris a 31 de desembre de 2006. No 
obstant això, encara no ens han facilitat la conciliació d’un compte, fet que s'ha de 
recollir en l'Informe. 

AL·LEGACIONS D'INTERVENCIÓ 

Al·legació primera 

Apartat 4.2, paràgraf desé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: Diu que el quadre a què es refereix l'Informe correspon als 
moviments interns de tresoreria. 

Comentaris: La informació que s’aplega en la Memòria sobre la tresoreria, ha de 
recollir també els moviments interns de tresoreria; raó per la qual no toca estimar 
l’al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar l'Informe. 

Al·legació segona 

Apartat 4.2, paràgraf onzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: L’al·legació fa referència a la diferència relativa als cobraments 
realitzats pendents d’aplicació definitiva del romanent de tresoreria de la Memòria: S’hi 
diu que la citada diferència serà analitzada per la Tresoreria. 

Comentaris: L’al·legació ratifica el que s’exposa en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 



 

 

Al·legació tercera 

Apartat 4.2, penúltim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: L’al·legació fa referència a les diferències existents entre els 
romanents de crèdit i els desglossaments d’aquests, els quals figuren tots en la Memòria 
del Compte General. 

Comentaris: En les al·legacions no han aclarit les diferències detectades en la Memòria, 
en l'estat que considera el desglossament dels romanents de crèdits, els quals han de 
coincidir amb el total de romanents de crèdits. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació tercera 

Apartat 5.2, paràgraf seté, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l’al·legació: El nou programa de comptabilitat s’implanta el primer de gener 
de 2007. 

Comentaris: El treball de camp a Paiporta s’inicià aproximadament en maig de 2008, i 
en aquell moment encara estaven tancant la comptabilitat de 2006. Encara que hagen 
començat a portar la comptabilitat amb el nou programa amb efectes des de l'1 de gener 
de 2007, la realitat és que aquesta nova aplicació informàtica està acabada d’implantar, 
i no ha solucionat els problemes existents. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe per tal d’explicar que la nova 
aplicació comptable estava en execució, i mantenir la resta de la redacció del paràgraf 
quart de la pàgina 17. 
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