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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes ha inclòs en el Programa Anual d'Actuació de 2006 la 
fiscalització del Compte de l'Ajuntament de Real de Montroi corresponent a l'exercici 
de 2004. 

El treball desenvolupat ha consistit en una fiscalització de regularitat comptable, que ha 
tingut per objecte la revisió i verificació dels estats i de la documentació comptable que 
integren el Compte de l'Ajuntament de Real de Montroi de l'exercici de 2004 (d'ara 
endavant, l'Ajuntament o la corporació), amb la finalitat de comprovar-ne l'adequació 
als principis i les normes legals que hi són d'aplicació. La fiscalització també ha tingut 
per objecte verificar la correcta aplicació de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (LCAP) en els procediments de contractació efectuats per la 
corporació durant l'exercici citat. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern; en els diferents apartats d'aquest Informe s'assenyalen 
aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part dels òrgans 
responsables de la corporació. En aquest sentit, l'apartat 15 de l'Informe recull les 
recomanacions que efectua aquesta institució, la implantació de les quals redundaria en 
una millora de la gestió de l'Ajuntament. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.1, l'objectiu de la fiscalització ha consistit en la 
realització d'una auditoria de regularitat comptable del Compte de la corporació de 
l'exercici de 2004, que no té la consideració d'una auditoria de comptes anuals i de 
compliment en els termes dels articles 63 i 64.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels OCEX, i d'acord amb les "Directrius tècniques de 
fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Els dits procediments 
han consistit en la realització de proves selectives, revisió del control intern i d'altres 
tècniques d'auditoria que han sigut d'aplicació en aquest cas, i hem incidit de manera 
especial en els aspectes que es detallen a continuació: 

- liquidació del pressupost, 

- romanent de tresoreria, 

- estat de tresoreria, 
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- endeutament, 

- estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les obligacions per a pagar 
procedents de pressuposts tancats, 

- estat d'operacions extrapressupostàries, 

- fiscalització de la contractació. 

L'enfocament bàsic de la nostra fiscalització s'ha centrat en la comptabilitat 
pressupostària i hem analitzat la comptabilitat patrimonial solament en aquells aspectes 
significatius no considerats en la pressupostària. 

Cal assenyalar que els comptes generals de la corporació corresponents als exercicis de 
2002, 2003 i 2004 foren aprovats durant l'exercici de 2006. Per a l'elaboració dels dits 
comptes, la corporació ha sol·licitat l'ajuda tècnica de la Diputació Provincial de 
València. 

A part d'això, i per altres causes, l'Ajuntament va inhabilitar en les seues funcions la 
pròpia secretària-interventora, la qual no s'ha tornat a incorporar a la corporació, ja que 
actualment presta els seus serveis en la Generalitat. En aquest sentit, la fiscalització s'ha 
portat a efecte sense comptar amb la col·laboració de cap secretari-interventor de 
l'Ajuntament. 

Podem assenyalar, encara, una altra limitació, i és que la persona responsable de la 
comptabilitat durant l'exercici de 2004 ja no presta els seus serveis a la corporació; de 
manera que l'aclariment de qualsevol dubte suscitat ha sigut en ocasions ardu, i en unes 
altres, impossible. No obstant això, hem comptat amb l'ajuda del personal actual, que ha 
posat tot l'interés a cercar i facilitar tota la informació requerida per aquesta Sindicatura. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Tal com hem assenyalat en l'apartat 1.1, un dels objectius de la fiscalització ha sigut 
verificar la correcta aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
en els procediments de contractació efectuats per la corporació durant l'exercici citat. 
Per tant, no hem fet una revisió exhaustiva del compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics addicional al compliment de les normes comptables i 
pressupostàries aplicables. 

Això no obstant, durant la revisió efectuada s'han comprovat els aspectes relacionats 
amb el compliment de la normativa que assenyalem continuació: 

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

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

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 
2004. 

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

- Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, per mitjà del qual s'estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris de l'Administració local. 

- Reial Decret-Llei 2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, Reglament de Béns de les Entitats 
Locals. 

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

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

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

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

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels estats comptables fiscalitzats als principis i a la normativa comptable i 
pressupostària que hi són d'aplicació. 

a) Tal i com es posa de manifest en els diferents apartats de l'Informe, s'han 
detectat nombrosos fets indegudament comptabilitzats que, si els havien 
reflectits adequadament, haurien alterat de forma significativa el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria presentats per la corporació. 

b) Diverses modificacions pressupostàries tramitades durant l'exercici, no s'han 
ajustat al que es disposa en els articles 177 i 181 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, tant pel que fa a les fonts d'ingressos usades, com a la 
justificació de les modificacions realitzades; ni al que es disposa en l'article 178 
del citat Reial Decret en relació amb els crèdits ampliables (apartat 5.2). 

c) Segons que s'assenyala en l'apartat 10.2, caldria revisar i -si és el cas- anul·lar un 
import de, si més no, 87.162 euros de drets reconeguts pendents de cobrament 
d'exercicis anteriors, perquè es tracta de drets reconeguts amb una anterioritat 
superior als quatre anys. 

Les circumstàncies descrites han sigut motivades en la majoria dels casos per la falta 
d'un control intern administratiu i comptable -tal com assenyalem en els diversos 
apartats d'aquest Informe-, i han afectat el registre dels diversos fets econòmics. Tot 
això ha tingut, en conseqüència, una incidència important en la informació 
economicofinancera que presenta l'Ajuntament com a reflex de la seua activitat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l’apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant el període objecte de la fiscalització els incompliments rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem tot seguit: 

a) La corporació no ha elaborat determinats annexos dels estats anuals que 
conformen el Compte, malgrat el que s'estableix en les regles 230 i 237 de la 
Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial Simplificat (ICAL); segons 
el detall que s'indica en l'apartat 4.2. 

b) La corporació hauria d'haver comptat amb procediments que permeteren el 
control i seguiment de les operacions referents a: 

- Despeses amb finançament afectat, per a aquelles que estan finançades 
amb ingressos afectats a la seua realització. 
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- Romanents de crèdit, per a aquells que es produïsquen a la fi de l'exercici 
econòmic, a l'efecte d la seua possible incorporació al pressupost de 
l'exercici econòmic següent. 

- Projectes de despesa, amb la finalitat de permetre el control de les 
quantitats invertides en cada projecte concret, així com el seguiment de 
l'execució del pressupost assignat a cada un d'aqueixos projectes; cosa 
que facilitarà la presa de decisions per a una millor planificació de les 
inversions realitzades. 

c) Incompliment generalitzat dels terminis legals en la tramitació i aprovació dels 
següents estats comptables de l'exercici de 2004: 

- El pressupost de l'exercici de 2004 va ser aprovat de forma definitiva pel 
Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 27 de juliol de 2004, fora del 
termini (31 de desembre de 2003) establit a aqueix efecte en l'article 
169.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

- El considerable retard a l'hora de tramitar el Compte General, tramitació 
que no ha complit el que es preceptua en les regles 224 i 226 de la ICAL 
i en l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

- La liquidació del pressupost de 2004 es va aprovar per Decret de 
l'Alcaldia el 20 de desembre de 2005, fora del termini establit (1 de 
març) en l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

d) La revisió duta a terme sobre el contingut de les bases d'execució del pressupost, 
ha posat de manifest mancances en determinats aspectes relacionats amb el 
control intern i la fiscalització, amb les modificacions pressupostàries, amb el 
procediment d'execució del pressupost i amb el procediment de justificació de 
determinades despeses; tal i com es comenta en els apartats 5.1, 5.2 i 7.2 del 
present Informe. 

e) No hem trobat evidència que la prestació dels serveis d'assessorament extern de 
la corporació estiga suportada pels contractes corresponents. 

f) Tal com es posa de manifest en l’apartat 7.4 d’aquest Informe, la corporació no 
disposa d’un inventari actualitzat de béns; no obstant això, en al·legacions, la 
corporació ens ha tramés una còpia de l’Acord del Ple, de data 20 de desembre 
de 2006, d’aprovació de l’inventari de béns del patrimoni municipal a 31 de 
desembre de 2005. 

g) Les dades que mostra el compte de recaptació no coincideixen amb les que 
sorgeixen de la comptabilitat. Aquesta circumstància es deu bàsicament al 
tractament comptable extrapressupostari que efectua la corporació per registrar 
determinades operacions que tenen caràcter pressupostari. 
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h) Tant pel que fa a l'elaboració com a la liquidació del pressupost, l'Ajuntament no 
ha complit el requisit del dèficit no financer (capítols 1 a 7 d'ingressos, menys 
capítols 1 a 7 de despeses), previst en la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària. En aquest sentit, l'Ajuntament hauria d'haver presentat en el 
termini de tres mesos un pla economicofinancer, aprovat pel Ple, per corregir el 
dèficit. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció del municipi 

El terme municipal de Real de Montroi té una extensió de 18,27 km2 i està situat a la 
comarca de la Ribera, a València. Limita al nord amb els termes de Montserrat i 
Montroi; al sud, amb el terme de Llombai; a l'est, amb Montserrat i Llombai, i a l'oest, 
amb Llombai. 

La població és de 2.126 habitants, segons les dades de 2005 que figuren en l'Institut 
Nacional d'Estadística. 

3.2 Organització de l'Ajuntament 

L'Ajuntament està integrat per l'alcalde, que en deté la presidència, i pels regidors. La 
corporació no ha constituït la Junta de Govern Local, perquè es tracta d'un municipi de 
menys de 5.000 habitants. Tampoc no existeixen comissions informatives i la 
corporació no disposa de reglament orgànic. 

La comissió especial de comptes actua com a comissió informativa dels afers relatius a 
l'administració i la hisenda i està integrada per tots els regidors electes. 

Les funcions associades als llocs de Secretaria i Intervenció estan sent exercides, de 
forma accidental, per funcionaris propis de la corporació pertanyents als grups C i E, ja 
que no hi ha en l'estructura administrativa llocs de la subescala tècnica (grups A i B). 

En el transcurs de la fiscalització, el lloc de secretari-interventor ha sigut exercit per un 
funcionari del grup E. 
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4. SISTEMA COMPTABLE, CONTROL INTERN I RENDICIÓ DE 
COMPTES 

4.1 Sistema comptable i control intern 

El pla de comptabilitat aplicat durant l'exercici de 2004 ha sigut el que estableix la 
Instrucció de Comptabilitat de Tractament Especial Simplificat, per a les entitats locals 
amb població inferior a 5.000 habitants (ICAL), aprovada per Ordre de 17 de juliol 
de1990. La comptabilitat es porta amb mitjans informàtics. 

La comptabilitat de naturalesa pressupostària està adaptada a l'Ordre de 20 de setembre 
de 1989, per mitjà de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats 
locals. 

Com una part dels treballs de fiscalització, hem revisat diferents aspectes dels 
procediments de gestió, tant dels ingressos com de les despeses, moviments de fons, 
operacions extrapressupostàries, etc., a l'objecte de verificar l'existència de controls 
interns que permeten afirmar si: 

- existeix un adequat control sobre totes les transaccions que es realitzen; 

- es compleix la normativa aplicable; 

- existeix una adequada protecció dels actius i del patrimoni, en particular sobre 
els fons de l'Ajuntament; 

- el pressupost d'ingressos i despeses i la resta de documents comptables 
reflecteixen de forma raonable l'activitat realitzada. 

Com a resultat del treball, s'han detectat insuficiències significatives en el control intern 
administratiu i comptable (que assenyalem en els diversos apartats de l'Informe), les 
quals provoquen que el dit control siga pràcticament inexistent, i que han tingut 
incidència en la comptabilitat de la corporació i, en conseqüència, en la informació que 
aquesta presenta relativa a l'activitat econòmica i financera, de l’exercici de 2004.  

A més a més, les especials circumstàncies que han concorregut al llarg de diferents 
períodes en el personal adscrit a la Secretaria-Intervenció, han determinat importants 
deficiències en l’adequat desenvolupament de les funcions de control i fiscalització 
interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de tresoreria. 

En les al·legacions formulades per la corporació, aquesta posa de manifest que ha pres 
en consideració totes les recomanacions efectuades per la Sindicatura i, que tenint en 
compte que l’Ajuntament es troba en procés d’implantar un sistema de gestió de 
processos que afectarà tots els àmbits municipals, inclosos els serveis econòmics, es 
corregiran totes les deficiències manifestades per la Sindicatura, sobretot pel que fa al 
control intern i a l’adequada indicació de les funcions que ha de realitzar el personal al 
servei de la corporació. 
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4.2 Rendició de comptes 

L'expedient del Compte General de l'exercici de 2004 ha sigut tramitat juntament amb 
els corresponents als comptes generals dels exercicis de 2002 i 2003 i aprovat pel Ple de 
la corporació el 30 de maig de 2006. 

El considerable retard en la seua tramitació ha significat l'incompliment dels aspectes 
assenyalats en les regles 224 i 226 de la ICAL, de l'article 212 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de l'article 9.1 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes. En concret no han complit amb: 

- la rendició del Compte per part del president, abans del dia 15 de maig de 
l'exercici següent a aquell a què corresponga; 

- l'informe de la comissió especial de comptes, abans del primer de juliol; 

- l'aprovació pel Ple de la corporació, abans del primer d'octubre de l'exercici 
següent a aquell al qual corresponga; 

- la rendició al Tribunal de Comptes, abans del 15 d'octubre del dit exercici; 

- l'enviament dels comptes a la Sindicatura de Comptes, abans del 31 d'octubre de 
l'any següent a l'exercici a què corresponguen. 

D'altra banda, no s'hi pren en consideració el que es preceptua en les regles 230 i 237 de 
la ICAL, ja que l'expedient del Compte General de 2004 no conté la documentació 
següent: 

- estat de compromisos de despeses adquirits a càrrec d'exercicis futurs; 

- estat de despeses amb finançament afectat. 

Quant a la documentació que acompanya l'expedient, hem d'indicar el següent: 

- Els informes preceptius que acompanyen el Compte General, en concret 
l'informe de Secretaria-Intervenció i l'informe de la comissió especial de 
comptes, només fan esment de la legislació que afecta el dit Compte i dels 
documents que l'integren, però sense pronunciar-se sobre el contingut seu. 

- L'expedient no conté la certificació del secretari-interventor en què es pose de 
manifest si hi ha hagut alguna reclamació en el període d'exposició pública. 

La liquidació del pressupost de 2004 va ser aprovada per decret de l'Alcaldia el 20 de 
desembre de 2005, fora del termini establit (1 de març) en l'article 191.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

A fi de realitzar la liquidació del pressupost de 2004, van demanar assessorament a la 
Diputació Provincial de València. En l'informe subscrit pel secretari-interventor 
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accidental, va posar de manifest que es liquidava i tancava l'exercici comptable de 2004, 
segons els informes emesos per la Diputació Provincial de València i per l'empresa 
GINSA, subministradora de l'aplicació informàtica de comptabilitat. 

Després d'haver emés els informes, es van realitzar diverses operacions (rectificacions 
d'imports de drets i compromisos de despeses pendents, comptabilització d'obligacions 
pendents de pagament i de drets pendents de cobrament existents però no reflectits en el 
sistema comptable, rectificació de la comptabilitat de modificacions de crèdit, aplicació 
pressupostària de pagaments pendents d'aplicació i correcció de la imputació comptable 
de diversos saldos no pressupostaris), per tal de regularitzar la informació comptable i 
de liquidar i tancar l'exercici. 

De la documentació que integra la liquidació, cal remarcar-ne els aspectes següents: 

- L'informe d'Intervenció sobre la liquidació de l'exercici de 2004 presenta un 
error en el càlcul del resultat pressupostari ajustat, ja que hi figuren 124.214 
euros, quan l'import correcte és de 115.872 euros. 

- No consta que s'haja tramés còpia de la liquidació a l'Administració de l'Estat i a 
la de la comunitat autònoma (article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004). 
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5. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS I PRESSUPOST 
DEFINITIU 

5.1 Pressupost inicial 

El pressupost de l'exercici de 2004 va ser aprovat de forma definitiva pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió celebrada el 27 de juliol de 2004, fora del termini (31 de 
desembre de 2003) establit a aqueix efecte en l'article 169.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004. El pressupost entrà en vigor el 8 d'agost de 2004, després de ser publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província (BOP). 

En el quadre següent es poden observar les previsions d'ingressos i despeses inicialment 
aprovades, que ascendiren a 1.452.712 euros, juntament amb les modificacions 
pressupostàries efectuades durant l'exercici i el pressupost definitiu resultant, tot resumit 
per capítols i en euros. 

 
 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modificacions 
Previsions 
definitives 

1. Imposts directes 436.800 - 436.800 

2. Imposts indirectes 25.180 - 25.180 

3. Taxes i d'altres ingressos 367.614 - 367.614 

4. Transferències corrents 274.135 27.794 301.929 

5. Ingressos patrimonials 64.880 - 64.880 

7. Transferències de capital 74.060 119.500 193.560 

8. Actius financers 1 209.317 209.318 

9. Passius financers 210.042 214.689 424.731 

Total pressupost ingressos 1.452.712 571.300 2.024.012 
 

 
Despeses 

Crèdits 
inicials 

 
Modificacions 

Crèdits 
definitius 

1. Despeses de personal 404.234 (225) 404.009 

2. Despeses en béns corrents i serveis 487.394 68.177 555.571 

3. Despeses financeres 5.848 - 5.848 

4. Transferències corrents 238.569 225 238.794 

6. Inversions reals 259.102 317.225 576.327 

8. Actius financers 6 - 6 

9. Passius financers 57.559 185.898 243.457 

Total pressupost despeses 1.452.712 571.300 2.024.012 

Quadre 1 
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La informació continguda en el quadre anterior posa de manifest els següents aspectes 
significatius: 

- El 80% de les previsions inicials d'ingressos es concentra en les operacions 
corrents; els capítols més significatius quantitativament en són els relatius als 
imposts directes, les taxes i les transferències corrents. L'endeutament 
inicialment previst en el capítol 9 s'eleva a 210.042 euros. 

- En el pressupost de despeses, les de personal i les despeses en béns corrents 
absorbeixen, amb 891.628 euros, el 61% dels crèdits inicials. 

- Durant l'exercici hi ha hagut modificacions de crèdit per import de 571.300 
euros, que han significat un increment del 39% de les consignacions inicials; el 
88% del dit import s'ha destinat a augmentar les dotacions d'inversions reals i de 
passius financers. 

Les bases d'execució del pressupost foren aprovades juntament amb el pressupost. Les 
dites bases regulen les matèries assenyalades en l'article 9.2 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d'abril. La base tercera d'execució del pressupost estableix els nivells de 
vinculació jurídica dels crèdits: hi assenyala, per a la classificació funcional, el "grup de 
funció", i pel que fa a la classificació econòmica, el "capítol". 

La revisió de les bases d'execució del pressupost efectuada, ha posat de manifest que no 
s'hi fa menció a la forma en què els perceptors de subvencions han d'acreditar que es 
troben al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ni com 
han de justificar l'aplicació dels fons rebuts. 

La revisió de l'expedient d'aprovació del pressupost de l'exercici de 2004 efectuada per 
aquesta Sindicatura, ha posat de manifest els aspectes següents: 

- La valoració dels llocs de treball de la corporació inclosos en l'"annex de 
personal de l'entitat", és de 401.195 euros; tanmateix, la consignació inicial del 
capítol 1 ha sigut de 404.234 euros. 

- No s'han complit els terminis prevists en els articles 18 i 20 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel que fa a l'elaboració i aprovació del pressupost, de la 
forma que indiquem a continuació: 

· La formació del pressupost de la corporació per part del seu president, s'ha fet 
amb un retard de sis mesos. En conseqüència, no ha sigut tramés a la Intervenció 
de la corporació perquè aquesta fera un informe sobre el dit pressupost abans del 
10 d'octubre de 2003. L'informe va ser emés amb data de 29 de març de 2004. 

· El pressupost, amb els annexos i la documentació complementària, es tramet al 
Ple de la corporació el 16 d'abril de 2004, fora del termini establit (15 d'octubre 
de 2003). L'aprovació inicial té lloc el 17 de maig de 2004 i es publica en el 
BOP el 2 de juliol de 2004. 
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· El pressupost de l'exercici de 2004 va ser aprovat de forma definitiva pel Ple de 
l'Ajuntament en la sessió del 27 de juliol de 2004, fora del termini (31 de 
desembre de 2003). El pressupost entrà en vigor el 8 d'agost de 2004, després de 
ser publicat en el BOP. 

· L'enviament de la còpia del pressupost definitiu aprovat a la Direcció General 
d'Administració Territorial de la Generalitat i al Ministeri d'Economia i Hisenda, 
es produeix el 14 d'octubre de 2004, amb dos mesos de retard respecte de la seua 
publicació. 

Els retards en la tramitació del pressupost, que entrà en vigor després d'haver començat 
l'exercici per al qual es va confeccionar, va fer necessari prorrogar el pressupost de 
l'exercici anterior. En aquest sentit, per Decret de l'Alcaldia de primer de gener de 2004 
es declara automàticament prorrogat el pressupost general de la corporació de l'exercici 
de 2003. Cal assenyalar en relació amb això que la dita pròrroga no considera l'ajust a la 
baixa dels crèdits inicials del pressupost de l'exercici anterior (article 21 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril). 

5.2 Modificacions i pressupost definitiu 

Els crèdits inicials del pressupost de despeses, 1.452.712 euros, s'han incrementat en 
571.300 euros (el 39%), amb el detall que figura per capítols en el quadre 1. 

La revisió duta a terme per aquesta Sindicatura de la totalitat dels expedients de 
modificació de crèdits, ha posat de manifest els aspectes següents: 

Expedient per ampliació de crèdit. Import: 46.832 euros 

- La modificació afecta algunes partides pressupostàries ("Renovació d'edificis 
municipals" i "Contracte prestació de serveis"), els crèdits de les quals no estan 
explicitats en les bases d'execució del pressupost; cosa que contravé el que 
s'assenyala en l'article 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Aquest aspecte és 
assenyalat en l'informe de la Intervenció de la corporació. 

- No consta en l'expedient l'efectivitat dels recursos afectats. 

- L’expedient s’ha formalitzat amb posterioritat a la data de publicació en el BOP 
de 2 de juliol de 2004, ja que la proposta d’incoació de l’expedient per part de 
l’alcalde i l’informe d’Intervenció porten data de 13 de setembre i la Resolució 
de l’Alcaldia és de 17 de setembre. 

Expedient per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits. Import: 358.344 euros. 

- No consten en l’expedient la memòria de l’Alcaldia, l’aprovació definitiva per 
part del Ple i la publicació en el BOP. 
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- L’informe d’Intervenció assenyala que a la data del dit informe, no s’han 
recaptat els majors ingressos que es proposen en la quantia que es necessita per a 
cobrir part dels augments de la despesa. 

Expedient per incorporació de romanents. Import: 205.487 euros. 

- No consta la documentació ja esmentada en l’expedient anterior 

- L’informe d’Intervenció mostra que no hi ha romanent suficient per a cobrir 
totes les despeses que cal incorporar-hi. 

Expedient de baixes per anul·lació. Import: 43.292 euros. 

- No consta en l’expedient la seua aprovació per part del Ple de la corporació. 

- L’informe d’Intervenció mostra que els crèdits sobre els que es realitzen les 
baixes o anul·lacions no han sigut compromesos, i no "impliquen pertorbacions 
del respectiu servei". 

Expedient per generació de crèdit. Import: 3.929 euros. 

- Igual que en un cas comentat amb anterioritat, l’expedient s’ha formalitzat amb 
posterioritat a la data de publicació en el BOP, 2 de juliol de 2004, ja que la 
proposta d’incoació de l’expedient per part de l’alcalde i l’informe d’Intervenció 
i la Resolució de l’Alcaldia és de 26 d’octubre de 2004. 

Expedient per transferències de crèdit. Import: 13.083 euros. 

- Aquest expedient inclou modificacions per transferències de crèdit entre partides 
de distint grup de funció, amb efecte zero. 

- No consta en l’expedient la publicació en el BOP, així com tota la informació 
relativa a la informació pública, reclamacions, etc... 

- La base 10 d’execució del pressupost estableix que la seua aprovació correspon 
al Ple. No obstant això, es va aprovar per Resolució de l’Alcaldia, de 30 de 
desembre de 2004, on s’assenyala que s’ha de donar compte al Ple per a 
ratificar-lo. Tal circumstància es produeix en el Ple de 25 de gener de 2005. 

- Tal i com recull l’informe del servei d’assessorament de la Diputació Provincial 
de València, "la vinculació de les despeses amb les fonts de finançament s’ha 
realitzat de forma aleatòria". Així mateix, recull la conveniència, d’un 
pronunciament de l’Ajuntament en la utilització del romanent de tresoreria per a 
despeses generals i del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat, de forma que la correspondència entre despeses i ingressos siga la més 
adequada. 
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Per acabar, cal indicar que els imports de les modificacions netes d’ingressos i despeses 
realitzades per mitjà dels expedients tramitats durant l’exercici de 2004, concorden amb 
els imports registrats en la liquidació del pressupost. 
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6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Liquidació i resultat pressupostari 

La liquidació del pressupost de 2004 presentada per la corporació ha sigut la següent, en 
euros: 

 

Ingressos Previsions
definitives

Drets 
reconeguts 

nets 

Recapta-
ció neta 

Drets 
pendents  

cobrament 

% Grau 
execució 

% Grau 
realització

Imposts directes 436.800 429.471 363.904 65.567 98 85 

Imposts indirectes 25.180 20.757 17.420 3.337 83 84 

Taxes i d’altres ingressos 367.614 351.808 161.688 190.120 96 46 

Transferències corrents 301.929 327.683 299.339 28.344 109 91 

Ingressos patrimonials 64.880 62.729 18.558 44.171 97 30 

Transferències de capital 193.560 167.495 29.972 137.523 87 18 

Variació actius financers 209.318 - - - - - 

Variació passius financers 424.731 424.731 424.731 - 100 100 

Total 2.024.012 1.784.674 1.315.612 469.062 88 74 

       

Despeses Pressupost
definitiu 

Obligacions
reconegudes 

netes 

Pagams. 
realitzats

Obligacions 
pendents 
pagament 

% Gra u 
execució 

% Grau 
realització

Despeses de personal 404.009 366.348 366.091 257 91 100 

Despeses béns corrents i serv. 555.571 484.874 361.807 123.067 87 75 

Despeses financeres 5.848 4.270 3.717 553 73 87 

Transferències corrents 238.794 161.674 33.958 127.716 68 21 

Inversions reals 576.327 358.062 157.063 200.999 62 44 

Variació actius financers 6 - - - - - 

Variació passius financers 243.457 224.173 224.173 - 92 100 

Total 2.024.012 1.599.401 1.146.809 452.592 79 72 

Quadre 2 

D’acord amb aquesta liquidació, el resultat pressupostari de 2004 presentat per la 
corporació ha sigut el següent en euros: 
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1. Drets reconeguts nets 1.784.674 

2. Obligacions reconegudes netes 1.599.401 

3. Resultat pressupostari (1 - 2)  185.273

4. Desviacions positives de finançament 69.401 -

5. Desviacions negatives de finançament  -

6. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria  -

7. Resultat d’operacions comercials  -

8. Resultat pressupostari ajustat (3 – 4 + 5 + 6 + 7)  115.872

Quadre 3 

Com indicarem en l’apartat 11, la corporació no ha efectuat un seguiment de les 
despeses amb finançament afectat. 

Les desviacions de finançament positives, que pugen a 69.401 euros, han sigut 
calculades pel servei d’assessorament de la Diputació Provincial de València, que en el 
seu informe indica que han sigut calculades basant-se en la informació que se’ls ha 
subministrat. 

Cal assenyalar, però, que les xifres que conformen el resultat de l’exercici es veurien 
afectades per les diverses circumstàncies que hem posat de manifest en els diferents 
apartats d’aquest Informe. 

6.2 Romanent de tresoreria 

L’estat comptable del romanent de tresoreria, elaborat per l’Ajuntament es resum tot 
seguit en euros: 
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Conceptes Import 

1. (+) Drets pendents de cobrament  860.165 

(+) del pressupost corrent 469.062  

(+) de pressupost tancat 583.930  

(+) d’operacions no pressupostàries 89.846  

(-)  de dubtós cobrament 78.551  

(-)  Ingressos pendents d’aplicació 204.122  

2. (-) Obligacions pendents de pagament  888.500 

(+) del pressupost corrent 452.591  

(+) de pressupost tancat 281.960  

(+) del pressupost d’ingressos (devol.) 108  

(+) d’operacions no pressupostàries 153.841  

(-)  pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

-  

3. (+) Fons líquids  369.705 

I. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 69.401 

II. ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 271.969 

III. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 341.370 

Quadre 4 

Cal indicar que les dades que conformen aquest concepte es veurien afectats pels ajusts 
que s’haurien de realitzar segons es desprén dels diversos apartats d’aquest Informe. No 
obstant això, amb independència d’aquells aspectes que afecten el romanent de 
tresoreria, i que han sigut comentats en altres apartats d’aquest Informe, es considera 
necessari efectuar l’observació següent: 

- La xifra de drets pendents de cobrament de difícil realització s’ha quantificat en 
el 30% del saldo de deutors pendents de cobrament dels capítols 1, 2 i 3 de 
pressuposts tancats, que puja a 78.551 euros, tal com determinen les bases 
d’execució del pressupost. Com posem de manifest en l’apartat 10.2, s’ha 
estimat que el dit import seria almenys de 87.162 euros. 



 
   Ajuntament de Real de Montroi. Exercici de 2004 

- 22 - 

7.  EXECUCIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES 

En els apartats següents comentem els distints aspectes de l’execució pressupostària i de 
la fiscalització realitzada sobre els capítols més significatius del pressupost de despeses 
de l’exercici de 2004. 

7.1 Despeses de personal 

L’execució del pressupost del capítol 1 corresponent a les despeses de personal durant 
l’exercici de 2004, ha sigut la següent, en euros: 

 
    Pressupost Obligacions Pagams. Pendent % Grau % Grau 

Articles definitiu reconegudes realitzats pagam. execució complim. 

10 Alts càrrecs  17.605 17.603 17.603  - 100 100

12 Personal funcionari  210.071  166.472 166.472  - 79 100

13 Personal laboral  89.000 87.765 87.508  257 99 100

15 Incentius al rendiment  13.878 21.157 21.157  - 152 100

16 Quotes prestació social  73.455   73.351 73.351   - 100 100

Total capítol  404.009 366.348 366.091 257 91 100

Quadre 5 

La participació del capítol 1 respecte a les despeses totals de l’exercici, pel que fa a les 
obligacions reconegudes, és del 23%. Les obligacions reconegudes durant l’exercici han 
pujat a 366.348 euros, amb un grau d’execució del 91%, i un grau de compliment del 
100%. 

La plantilla de l’Ajuntament es troba integrada per vint llocs de treball, segons "l’annex 
de personal" inclòs en el pressupost general de 2004. D’aquests llocs, tres es trobaven 
vacants al tancament de l’exercici. Aquests llocs vacants corresponen a tres llocs de 
policia local pressupostats tots els anys, però per als quals no s’han convocat 
oposicions. En aquest sentit, es recomana amortitzar les places o bé realitzar les 
corresponents convocatòries per a la seua provisió. 

La composició de la plantilla, segons la naturalesa de la relació que tenen els empleats 
amb l’Ajuntament, és la següent: 
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Concepte Places Vacants 

 Funcionaris 12 3 

 Laborals 2 - 

 Eventuals 6 - 

Total 20 3 

Quadre 6 

No es disposa d’un programa informàtic de gestió de personal, per la qual cosa obtenir 
les dades relatives a la situació i les variacions de personal, resulta difícil i laboriosa. 

Com hem posat de manifest en l’apartat 5.1, la valoració dels llocs de treball de la 
corporació inclosos en l’"annex de personal de l’entitat", puja a 401.195 euros. No 
obstant això, la consignació inicial del capítol 1 del pressuposts puja a 404.234 euros. 

La partida "Incentius al rendiment", amb unes obligacions reconegudes de 21.157 euros, 
es compon principalment pel concepte de "productivitat". Aquest complement va ser 
assignat a determinats funcionaris, d’acord amb un Decret de l’Alcaldia. A partir del 
mes de març de 2004, però, el citat concepte no s’assigna per mitjà de cap Resolució, 
contravenint el que estipula la base d’execució del pressupost número 22, que estableix 
la justificació de les gratificacions i el complement de productivitat per Decret de 
l’Alcaldia. 

En relació amb les citades retribucions, cal destacar que l’article 5 del Reial Decret 
861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
de l’Administració local, disposa que el complement de productivitat està destinat a 
retribuir el rendiment personal, l’activitat extraordinària i l’interés i iniciativa amb què 
el funcionari realitza el seu treball. 

La valoració del complement de productivitat s’ha d’efectuar en funció de 
circumstàncies objectives relacionades directament amb l’ocupació del lloc de treball i 
els objectius que se li assignen. No hem obtingut constatació que l’Ajuntament haja 
establit un sistema d’objectius quantificables per a cada un dels llocs de treball. 

Sobre la circumstància anterior cal manifestar que l’article 6 del Reial Decret 861/1986, 
disposa que en el cas de realitzar serveis extraordinaris fora de la jornada normal de 
treball, pertoca donar als funcionaris una gratificació, que no pot ser fixa en la seua 
quantia, ni periòdica en la seua meritació. 

Les quantitats percebudes pel concepte "complement de productivitat" han sigut, en tots 
els casos, fixes en la seua quantia i s’han meritat mensualment. L’import abonat per 
aquest concepte al secretari accidental durant els quatre primers mesos de l’any, és molt 
superior als imports abonats a la resta de funcionaris. 
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D’altra banda, la despesa per quotes a la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, 
s’imputa al pressupost en el moment del seu pagament efectiu, per la qual cosa en el 
pressupost de 2005 s’han reconegut inadequadament obligacions corresponents al mes 
de desembre de 2004, per un import de 7.671 euros, el pagament efectiu del qual s’ha 
realitzat en gener de 2005. 

Així mateix, les retencions pel IRPF i pagaments a compte, corresponents a l’últim 
trimestre de 2004, per un import de 18.442 euros, s’han comptabilitzat en gener de 
2005. Pressupostàriament, aquestes obligacions haurien de formar part del pendent de 
pagament a 31 de desembre de 2004. 

Quant a la verificació de la correcció de l’elaboració de nòmines del personal de la 
corporació, hem d’assenyalar el següent: 

- Hem comprovat que la nòmina corresponent al mes de febrer de 2004 del 
personal seleccionat, ha sigut calculada de forma correcta, d’acord amb la 
normativa legal. 

- No ha sigut possible contrastar els imports de les obligacions reconegudes del 
capítol 1 amb els totals mensuals per conceptes: retribucions, retencions per 
IRPF i deduccions per les quotes socials a càrrec del treballador, ja que la 
corporació no ens ha facilitat les dades corresponents a la nòmina del mes de 
juliol de 2004. De la comparança de l’execució pressupostària amb els resums 
mensuals de la nòmina aportats, hem detectat diferències que poden considerar-
se raonables tenint en compte els imports corresponents al mes de juliol, 
comptabilitzats en el major de conceptes pressupostaris. 

- No han comptabilitzat en els corresponents conceptes pressupostaris 130 i 131, 
les pagues extra de desembre del personal fix i del personal eventual, per uns 
imports de 1.475 i 2.101 euros. Les han comptabilitzades en 
"Extrapressupostaris". 

- L’elaboració de la nòmina del personal de l’Ajuntament la realitza una gestoria 
des del mes d’agost de 2004. 

- Les retribucions percebudes pels membres de la corporació es corresponen amb 
les aprovades pel Ple i la seua comptabilitat és adequada. 

Així mateix, i a fi d’analitzar la documentació continguda en els expedients de personal, 
n’hem seleccionat cinc i hi hem observat el següent: 

- No ha sigut possible verificar la correcció de les retencions practicades al 
personal, ja que en els expedients no consta la informació relativa a la situació 
familiar del treballador. 

- Els expedients no contenen tota la informació relativa a les dades personals, 
familiars i de la vida laboral. 
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7.2 Despeses de béns corrents i serveis 

El quadre següent mostra, en euros, l’execució de les despeses d’aquest capítol 
detallada per conceptes, així com els respectius grau d’execució i compliment 
aconseguits: 

 
Crèdits Obligacions Pagams. Pendent Estat % Grau % Grau

Conceptes definitius reconegud. realitzats pagam. execució execució complim.

202 Edificis i d’altres construccions 8.500 6.000 4.200 1.800 2.500 71 70

203 Maquinària, instal·lacions i utillatge 10.100 8.279 7.606 673 1.821 82 92

210 Infraestructures i béns naturals 6.600 5.941 5.325 616 659 90 90

211 Reparació, manteniment i conservació 600 555 555 - 45 93 100

212 Edificis i d’altres construccions 6.807 6.285 6.060 225 522 92 96

213 Maquinària, instal·lacions i utillatge 5.000 2.012 1.624 388 2.988 40 81

215 Mobiliari i estris 400 626 626 - (226) 157 100

21 Reparació, manteniment i  conservació 38.007 29.698 25.996 3.702 8.309 78 88

220 Material d’oficina 7.902 15.638 13.400 2.238 (7.736) 198 86

221 Subministraments 93.250 103.168 86.643 16.525 (9.918) 111 84

222 Comunicacions 12.000 12.879 12.879 - (879) 107 100

223 Transports 4.500 5.192 4.111 1.081 (692) 115 79

224 Primes d’assegurança 13.500 11.735 11.735 - 1.765 87 100

225 Tributs - - - - - - -

226 Despeses diverses 192.100 182.528 116.271 66.257 9.572 95 64

227 Treballs realitzats per altres empreses 132.122 69.628 49.822 19.806 62.494 53 72

22 Material, subministraments i d’altres 455.374 400.768 294.861 105.907 54.606 88 74

230 Dietes 5.400 2.229 35 2.194 3.171 41 2

231 Locomoció 600 273 160 113 327 46 59

233 D’altres indemnitzacions 56.190 51.906 40.755 11.151 4.284 92 79

23 Indemnització per raó del servei 62.190 54.408 40.950 13.458 7.782 87 76

  Total capítol  555.571 484.874 361.807 123.067 70.697 87 75

Quadre 7 

 

Com podem observar en el quadre 7, les obligacions reconegudes en l’exercici pugen a 
484.874 euros, amb un grau d’execució del 87%. Els pagaments realitzats han 
comportat el 75% d’aquestes obligacions, que considerem baix. Destaca per la seua 
importància, el concepte "Despeses diverses" amb un import d’obligacions reconegudes 
de 182.528 euros, que representen un 38% del total de les obligacions del capítol. Dins 
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d’aquest concepte, figura com a subconcepte més significatiu, "Treballs 
d’assessorament i procurador", amb unes obligacions reconegudes de 169.331 euros. 

El primer aspecte que cal destacar és que les bases d’execució del pressupost no 
consideren el procediment comptable de la despesa. En aquest sentit, no s’hi fa cap 
esment a la formalització d’una proposta de despesa fiscalitzada per la Intervenció de la 
corporació que comporte comprovar prèviament l’existència de crèdit. A més: 

- En general, únicament es realitzen documents amb acumulació de fases 
pressupostàries, "ADO" i la intervenció té coneixement de la despesa una 
vegada ha sigut realitzada i el creditor presenta la factura. 

-  El pagament i la despesa s’aproven en un mateix acte i no existeix fiscalització 
prèvia. 

Vista l’execució del capítol que es mostra en el quadre 7, els conceptes 22 i 23 
absorbeixen el 94% de les obligacions reconegudes durant l’exercici. Per tant, hem 
seleccionat una mostra de transaccions incloses en els conceptes esmentats a fi de 
verificar-ne la racionalitat i la imputació comptable. Hem seleccionat documents 
comptables per un import total de 134.222 euros. 

La revisió ha posat de manifest les incidències següents de caràcter general: 

- La conformitat del servei prestat que figura en la factura o en l’albarà, no 
especifica la data. En altres casos, no n’apareix explícita la conformitat. 

- En cap cas hem pogut verificar l’existència de la proposta de despesa. 

- En diversos casos les factures justificatives no contenen el registre d’entrada. 
Aquesta circumstància implica que no siga factible determinar la data de 
naixement de l’obligació, necessària per a determinar possibles interessos de 
demora. 

- No consta evidència de la verificació dels imports de les factures. 

A més dels aspectes generals indicats, cal assenyalar les incidències següents respecte a 
les despeses imputades al subconcepte "Treballs d’assessorament i procurador" del 
concepte "Despeses diverses". 

- S’ha pagat a la que va ser secretària interventora de la corporació un import de 
15.091 euros en concepte "Import execució sentència drets fonamentals 275/03, 
consistent en el salari íntegre corresponent, que degué percebre de no haver sigut 
adoptada mesura cautelar". Aquesta sentència deriva de la denúncia que va fer la 
citada funcionària en ser separada del seu lloc de treball per mesura cautelar. Al 
respecte cal comentar el següent: 

· La imputació comptable de la dita despesa degué fer-se en el capítol 1, 
"Despeses de personal". 

· L’import pagat figura en una relació d’ordres de pagament, en concret la 
número 10, de 24 de setembre de 2004. El citat pagament no ha complit 
amb els tràmits preceptius d’autorització, aprovació i reconeixement de 
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la despesa i no hem obtingut evidència del document comptable que el 
justifique. 

· La imputació de la despesa en el subconcepte pressupostari "Treballs 
d’assessorament i procurador" obeeix únicament a la disponibilitat de 
crèdit, ja que en el dit subconcepte es recullen les obligacions per 
prestació de serveis jurídics, i les obligacions reconegudes derivades 
d’aquest pagament no tenen aquest caràcter. 

- En aquest mateix subconcepte pressupostari, s’han imputat les despeses 
derivades de l’assessorament legal a la corporació per part d’un professional. 
Aquest assessorament s’ha realitzat basant-se en un contracte suposadament 
subscrit en l’exercici de 2002 i del que no hem pogut evidenciar de la seua 
existència, amb una duració, segons el plec de clàusules administratives 
particulars, del primer de maig fins al 31 de desembre de 2002. 

 En el dit plec de clàusules administratives particulars, elaborat per a contractar 
un lletrat pel procediment negociat sense publicitat, s’estableixen dos tipus de 
retribucions: 

- Per l’emissió d’informes i assistència jurídica en els expedients 
administratius competència de l’Administració local (contractació, 
urbanisme, personal, béns, tributs, etc.), així com per l’assistència, si 
escau, a les sessions del Ple de l’Ajuntament i d’altres òrgans col·legiats 
en els quals es requerida la seua assistència. 

- D’altra banda, figuren com a serveis exclosos del contracte, l’assistència a 
tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional, així com la representació i 
defensa dels interessos municipals, els quals, si cal, seran objecte 
d’encàrrec i la minuta al marge. 

Respecte al procediment de contractació seguit, hem d’assenyalar que solament 
hem obtingut evidència del citat plec de clàusules administratives, i no consta 
cap documentació addicional sobre el citat procés de selecció i, en conseqüència, 
els criteris seguits per seleccionar l’assessor legal. 

En el Ple de 30 de novembre de 2004, s’aproven i reconeixen diverses factures 
corresponents a 2004 i anys anteriors per serveis prestats per l’assessor legal i 
pel procurador, per un import de 159.845 i 12.245 euros, respectivament. Els 
imports més significatius provenen, segons la documentació de la corporació 
que ens ha sigut facilitada, de la interposició de recursos davant dels tribunals de 
justícia per assumptes relacionats amb el medi ambient i el tractament de 
residus. Cal dir que l’Ajuntament no ha tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

Durant l’exercici de 2004, s’han pagat en el cas de l’assessor legal factures per 
un import de 135.124 euros; i pel que fa al procurador, la totalitat del deute, que 
pujava a 12.245 euros. 

Durant els exercicis 2003 i 2004, l’assessor legal ha facturat pels serveis prestats 
una xifra aproximada de 300.000 euros. A més percep 1.917 euros mensuals. 
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Cal indicar que es dóna la circumstància que totes les factures que ha tramés 
l’assessor legal durant 2004, han sigut presentades en el registre de l’Ajuntament 
el 19 d’octubre de 2004 i totes porten com a data d’emissió el 18 d’octubre  de 
2004. Totes les factures han sigut reparades per la secretària interventora, però 
en la reparació no consta cap signatura. Les factures acompanyen un informe 
sobre la situació de l’expedient i la justificació dels honoraris facturats. 

Aquesta Sindicatura, com a prova complementària a la revisió de la 
documentació que ens ha sigut facilitada per la corporació sobre aquestes 
despeses, ha tramés a l’assessor legal una carta de confirmació sobre els serveis 
realitzats i els honoraris facturats, sense que s’hi haja rebut cap contestació. 

Com a resum de tot el que hem exposat, hem d’assenyalar en primer lloc que 
l’import d’aquestes despeses en relació amb el pressupost total de la corporació, 
és elevat. En aquest sentit, entenem que la Corporació hauria d’haver avaluat en 
el seu moment, el volum de despesa en què es preveia incórrer, i analitzar 
possibles alternatives, com ara la dotació d’una plaça en plantilla. 

En segon lloc, i d’acord amb la documentació facilitada, no hi ha cap document 
contractual que regule la relació entre l’assessor legal i l’Ajuntament. Sols hem 
pogut comprovar l’existència d’un plec de clàusules administratives particulars. 

Per últim, cal indicar la confusió que existeix per part de la mateixa corporació 
sobre els serveis facturats; de tal manera que se suposava que les factures 
presentades en 2003 eren les últimes que estaven pendents de pagament. En 
aquest sentit, en octubre de 2004 tots els grups representats en el Ple acordaren 
buscar-ne una solució. No obstant això, a la data de realització del present 
Informe, no tenim constatació que s’haja regularitzat la situació mitjançant un 
document contractual de prestació de serveis ni que s’hi hagen pres mesures 
addicionals. 

7.3 Transferències corrents 

L’execució de les despeses per transferències corrents detallada per conceptes, així com 
els respectius graus d’execució i compliment aconseguits, es mostra en euros en el 
quadre següent: 
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  Crèdits Obligacions Pagams. Pendent % Grau % Grau

  Conceptes definitius reconegud. realitzats pagam. execució complim.

400 A Administració general entitat local 108.700 81.523 9.058 72.465 75 11

401 A Administració general entitat local 4.900 2.743 2.743 - 56 100

40 Administració general entitat local 113.600 84.266 11.801 72.465 74 14

421 A organismes autònoms admtius. Estat 225 - - - - -

42 A organismes autònoms 225 - - - - -

449 D’altres transferències 1.100 1.112 1.112 - 101 100

44 A empreses de l’entitat local 1.100 1.112 1.112 - 101 100

463 A mancomunitats 94.721 71.037 15.786 55.251 75 22

46 A entitats locals 94.721 71.037 15.786 55.251 75 22

480 Atencions benèfiques i assistencials 300 - - - - -

489 D’altres transferències 28.848 5.259 5.259 - 18 100

48 Famílies i institucions s. fins de lucre 29.148 5.259 5.259 - 18 100

  Total capítol  238.794 161.674 33.958 127.716 68 21

Quadre 8 

El total d’obligacions reconegudes en el capítol 4, "Transferències corrents", puja a 
161.674 euros, que representa el 10% del total de les obligacions reconegudes de 
l’exercici. El grau d’execució és baix, un 68% i el de compliment, un 21%, es considera 
molt baix. 

Per a verificar la seua racionalitat i la seua imputació comptable, hem seleccionat una 
mostra d’obligacions reconegudes per un import total de 35.975 euros. 

La revisió ha posat de manifest els aspectes següents: 

- Durant l’exercici de 2004 no s’han efectuat convocatòries públiques d’ajudes 
per part de la corporació. 

- El 94% de les obligacions reconegudes en el capítol, 152.560 euros, ho han sigut 
per les obligacions reconegudes a la Mancomunitat "Vall els Alcalans". 
Aquestes obligacions corresponen als pagaments mensuals per les quotes 
ordinària i del servei de recollida d’escombraries, com a conseqüència dels 
serveis que presta la Mancomunitat. Aquestes despeses són comptabilitzades per 
la corporació en els conceptes pressupostaris 400, de manera inadequada i 463, 
(vegeu el quadre 8). 

 la revisió ha posat de manifest que no s’han reconegut en l’exercici de 2004 les 
despeses derivades de les mensualitats d’octubre, novembre i desembre, per un 
import toral de quotes ordinàries i de recollida d’escombraries de 27.174 i 
23.679 euros, respectivament. Aquests imports han sigut imputats al pressupost 
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de 2005. Per tant, el resultat de l’exercici de 2004 ha de ser disminuït en els 
citats imports. 

- En l’annex "Subvencions de l’Ajuntament", que forma part de la documentació 
del pressupost de la corporació, es detallen una sèrie de subvencions 
nominatives a distintes entitats de caràcter social, cultural i esportiu, per un 
import de 28.849 euros. D’aquest import, únicament s’han reconegut en 
l’exercici de 2004, 4.898 euros. L’import restant ha sigut reconegut i pagat en 
l’exercici de 2005. En aquest sentit, cal indicar que les subvencions considerades 
nominativament en el pressupost i aprovades pel Ple de la corporació, han de ser 
reconegudes en el pressupost que els va servir de base. Per tant, el resultat de 
l’exercici ha de ser minvat en 23.951 euros. 

7.4 Despeses d’inversió 
El quadre següent mostra en euros un resum de l’execució de les despeses del capítol 6, 
"Inversions reals", detallat per conceptes, així com els respectius graus d’execució i 
compliment aconseguits. 

 
 Conceptes Pressupost Obligacions Pagams. Pendent % Grau % Grau 
  definitiu reconegud. realitzats pagam. execució complim. 

600 Inversions en terrenys (1) 9.349 9.918 9.417 501 106 95
602 Inversió nova en infraestructura 2.400 - - - - -
605 Inversió nova en infraestructura 65.000 14.180 2.532 11.648 22 18
610 Inversions en terrenys 38.083 8.838 1.056 7.782 23 12
611 D’altres 79.882 55.974 55.974 - 70 100
612 Inversions en reposició en infraes. 92.515 3.945 3.945 - 4 100
613 Inversions en reposició en infraes. 83.258 75.353 26.689 48.664 91 35
614 Inversions reposició en infraes.(1) 68.626 97.544 42.617 54.927 142 44
615 Inversions reposició en infraes. 72.900 62.901 - 62.901 86 -
621 Inversió nova associada al funcionam. 2.000 1.858 - 1.858 93 -
624 Material de transport 16.000 4.858 4.858 - 30 100
625 Mobiliari i estris 8.228 4.214 2.349 1.865 51 56
626 Equips per a procés d’informació 5.929 5.834 439 5.395 98 8
627 Projectes complexos (1) 6.002 6.228 870 5.358 104 14
628 Inversió nova associada al funcionam. 3.601 1.323 1.223 100 37 92
630 Terrenys i béns naturals 14.510 - - - - -
631 Inv. reposició associada al funcionam 8.044 5.094 5.094 - 63 100

 Total capítol  576.327 358.062 157.063 200.999 62 44
 

(1) Las obligacions reconegudes són majors per conceptes que els crèdits definitius, ja que el nivell de 
vinculació jurídica dels crèdits és el grup de funció i el capítol. Açò pot ser possible, encara que hauria sigut 
recomanable un informe de la intervenció on es posés de manifest aquesta circumstància. 

Quadre 9 

Aquest capítol representa el 28% de la dotació definitiva del pressupost de l’exercici i el 
22% de les obligacions reconegudes a 31 de desembre. Els respectius graus d’execució i 
compliment pugen al 62% i 44% respectivament, que són baixos, sobretot el que fa 
referència als pagaments realitzats. Com hem indicat en altres apartats d’aquest 
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Informe, la vinculació jurídica dels crèdits respecte a la classificació econòmica és el 
capítol. 

La revisió dels procediments de control intern ha posat de manifest les mateixes 
insuficiències assenyalades en els apartats anteriors quant als aspectes generals de 
l’execució de la despesa. 

A més a més, i pel que fa a la revisió dels procediments específics de control intern 
relacionats amb aquest capítol d’inversions reals, efectuem les observacions següents: 

En relació amb l’adquisició de béns i l’inventari municipal 

- La corporació no disposa d’un inventari actualitzat de béns; no obstant això, en 
al·legacions, la corporació ens ha tramés una còpia de l’Acord del Ple, de data 
20 de desembre de 2006, d’aprovació de l’inventari de béns del patrimoni 
municipal a 31 de desembre de 2005. 

- El valor de l’immobilitzat material d’acord amb el balanç de situació de 
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2004, pujava a 6.807.147 euros, (vegeu 
l’apartat 13.1), i s’ha produït una variació respecte de l’exercici de 2003 de 
358.062 euros, que coincideix amb les obligacions reconegudes del capítol 6. 

En relació amb el procediment comptable pressupostari 

- La informació comptable no permet conèixer les inversions que estan finançades 
amb ingressos pressupostaris afectats. 

- La corporació ha utilitzat comptablement diferents conceptes pressupostaris amb 
la mateixa descripció. En aquest sentit, el concepte "Inversions en reposició en 
infraestructures" (vegeu el quadre 9), és usat amb quatre conceptes diferents. 
Aquesta circumstància no ens ha sigut aclarida per la corporació. 
Previsiblement, cada un d’aquests conceptes corresponga a una obra diferent 
finançada amb subvencions específiques de la Diputació. 

Per a verificar l'adequada formalització dels documents comptables i la seua 
justificació, hem revisat una mostra d’onze documents comptables dels conceptes més 
significatius per un import de 225.980 euros, cosa que representa un 63% del total 
d’obligacions reconegudes del capítol. 

Les principals observacions són les següents: 

- En cinc casos, el document comptable no ha sigut signat per la Intervenció i en 
vuit casos, els documents comptables no han sigut signats per l’alcalde. 
Aquestes circumstàncies, han comportat que l’òrgan competent no ha realitzat 
de forma explícita l’aprovació, la disposició ni el reconeixement de l’obligació, 
ni tampoc la fiscalització per part de la Intervenció. 

- En 2004, s’han comptabilitzat tres documents per 50.516 euros corresponents a 
certificacions d’obra de juny, novembre i desembre de 2003. 

- S’ha comptabilitzat en 2004 una certificació d’obra de 2005 per un import de 
7.811 euros. En aquest document comptable no consta la signatura de 
l’interventor ni la de l’alcalde. 
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- Els documents comptables no identifiquen en cap cas ni la data ni les persones 
que els signen. 

- Sols en quatre casos s’ha registrat d’entrada la certificació o factura i en cinc 
casos, no s’ha deixat constatació de la recepció de la conformitat ni tampoc de la 
revisió efectuada en les factures i certificacions d’obra. 

7.5 Despeses financeres, actius i passius financers 
L’execució dels actius i passius financers, així com les despeses del capítol 3, és la 
següent, en euros: 

 
Pressupost Obligacions Pagams. Pendent % Grau % Grau 

Conceptes definitiu reconegud. realitzats pagam. execució complim.

310 Interessos 5.848 4.270 3.717 553 73 87

Capítol 3 Despeses financeres 5.848 4.270 3.717 553 73 87

830 Préstecs a curt termini 6 - - - - -

Capítol 8 Actius financers 6 - - - - -

911 Amortització préstecs mig i llarg 243.547 224.173 224.173 - 92 100

Capítol 9 Passius financers 243.547 224.173 224.173 - 92 100

Quadre 10 

Destaca per la seua importància, el concepte 911, "Amortització de préstecs mig i llarg 
termini". L’import de 224.173 euros d’obligacions reconegudes correspon a les 
amortitzacions dels préstecs a llarg termini que té la corporació com a conseqüència del 
refinançament dels seus préstecs. Aquest import no inclou, tanmateix, el pagament de la 
cancel·lació del préstec amb Banesto per 45.096 euros, que ha sigut imputat com a 
operació extrapressupostària (vegeu l’apartat 12.2). Tots aquests aspectes els comentem 
en l’apartat 9 d’aquest Informe, relatiu a l’endeutament. 
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8. EXECUCIÓ DE L’ESTAT D’INGRESSOS 
En els següents apartats comentem distints aspectes de l’execució pressupostària i de la 
fiscalització realitzada sobre els capítols més significatius del pressupost d’ingressos de 
l’exercici de 2004. 

8.1 Ingressos tributaria i recaptació 
L’execució pressupostària dels capítols 1 a 3 del pressupost d’ingressos la mostrem, en 
euros, en el quadre següent: 

 

Conceptes 
Previsió 

definitiva
Drets 

reconeg. 
Recapta. 

neta 
Pendent 
cobram. 

% grau 
execuc. 

% grau 
realitz. 

112 Imposts sobre béns immobles 299.800 302.981 277.929 25.052 101 92

113 Impost sobre vehicles tracció mecànica 97.000 100.691 75.427 25.264 104 75

130 Impost sobre activitats econòmiques 40.000 25.800 10.549 15.251 64 41

 Total capítol 1 Imposts directes 436.800 429.472 363.905 65.567 98 85

282 Imposts sobre construccions 25.000 20.757 17.420 3.337 83 84

284 D’altres imposts indirectes 180 - - - - -

 Total capítol 2 Imposts indirectes 25.180 20.757 17.420 3.337 83 84

300 Impresos 5.000 3.133 2.592 541 63 83

310 Serveis generals 101.725 126.164 50.121 76.043 124 40

311 Sobre activitats econòmiques 1.000 579 500 79 58 86

312 Sobre la propietat immobiliària 66.900 72.440 47.569 24.871 108 66

321 Taxes i d’altres ingressos 36.500 29.143 23.775 5.368 80 82

322 Taxes i d’altres ingressos 9.300 9.876 8.172 1.704 106 83

340 Serveis de caràcter general 507 73 73 - 14 100

341 Que beneficien activitats econòmiques 17.806 19.068 17.378 1.690 107 91

342 Que beneficien la propietat immobiliària 60.000 82.559 2.860 79.699 138 3

360 Per a l’execució d’obres 6 - - - - -

384 Reintegraments 1.200 2.378 2.378 - 198 100

390 D’altres ingressos diversos 9.737 3.995 3.890 105 41 97

391 Multes 45.933 - - - - -

392 Recàrrec de constrenyiment 7.000 1.941 1.921 20 28 98

393 Interessos de demora 5.000 460 460 - 9 100

 Total capítol 3 Taxes i d’altres ingressos 367.614 351.809 161.688 190.120 96 46

Quadre 11 

L’impost sobre béns immobles (IBI) és el concepte tributari més significatiu, amb uns 
drets reconeguts de 302.981 euros. Aquest concepte inclou IBI-Urbana, per 266.088 
euros, i la resta correspon a IBI-Rústica i les noves altes. 
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El pendent de cobrament d’aquests tres capítols, a la fi de l’exercici, és de 259.024 
euros, que implica un 36% dels drets reconeguts d’aquests capítols i es considera 
bastant elevat. 

El concepte més important del capítol 3 és el 310, "Serveis generals", amb uns drets 
reconeguts en l’exercici de 126.164 euros, dels quals 120.164 corresponen al concepte 
31004, "Servei de recollida d’escombraries", i està pendent de cobrament a 31 de 
desembre, el 63% dels drets reconeguts. La raó d’aquest pendent de cobrament 
excepcionalment alt, és que l’Ajuntament en l’exercici de 2004 ha posat al cobrament el 
padró del segon semestre del 2003 i els padrons del primer i segon semestre del 2004. 
En aquest sentit, l’Ajuntament no hauria d’haver comptabilitzat el padró abans d’acabar 
el segon semestre de 2004. 

En el concepte 342, "Que beneficien la propietat immobiliària" es troba comptabilitzada 
la taxa del consum de l’aigua potable. En aquest cas succeeix el mateix que amb la taxa 
d’escombraries, s’han comptabilitzat incorrectament tres semestres en 2004. A més, la 
corporació comptabilitza de manera provisional els ingressos per aquest concepte 
extrapressupostàriament per aplicar-los després al pressupost. Al tancament de 
l’exercici, l’Ajuntament no ha realitzat aquesta regularització, per la qual cosa es troba 
pendent de cobrament el 97% dels drets reconeguts. L’import de 2.860 euros recaptats 
en aquest concepte són ingressos per instal·lació de comptadors. 

Cal indicar també que en el concepte 391, "Multes", amb una previsió definitiva de 
45.933 euros, no s’ha produït el reconeixement de cap dret. 

Gestió tributària i recaptació 

La gestió recaptatòria és la funció administrativa conduent a la realització dels crèdits 
tributaris i d’altres de dret públic. L’Ajuntament realitza el servei de recaptació en via 
voluntària amb mitjans propis, mentre que la via executiva la realitza la Diputació 
Provincial de València. En aquest sentit l’11 d’abril de 1989 la corporació va signar 
amb la Diputació el conveni per a la recaptació en executiva dels tributs municipals. El 
premi de cobrança en via executiva es merita mensualment i es retingut directament per 
la Diputació. 

El procediment que segueix l’Ajuntament per a imputar comptablement les liquidacions 
facilitades per la Diputació, consisteix a comptabilitzar l’import net per ingressar en 
"Extrapressupostaris" i posteriorment aplica pressupostàriament aquests ingressos i la 
despesa, que suposa el premi de cobrança al recaptador. No obstant això, aquesta 
aplicació no ha sigut realitzada per la corporació al tancament de l’exercici, amb el 
consegüent efecte pressupostari en els comptes afectats d’ingressos, despeses i 
pressuposts tancats. 

En el quadre següent mostrem un resum de les liquidacions mensuals practicades per la 
Diputació i que han sigut comptabilitzades en "Extrapressupostaris" per la corporació. 
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Concepte Euros 

Import principal cobrat 48.786 

Recàrrec de constrenyiment 9.398 

Interessos de demora 5.060 

Total ingressos 63.244 

Taxes prestació servei 12.021 

Devolucions 329 

Total net 50.894 

Quadre 12 

D’haver comptabilitzat correctament, l’efecte hauria sigut el següent: 

- Cancel·lació de 48.786 euros de drets reconeguts pendents de cobrament 
d’ingressos tributaris de pressuposts tancats. 

- Increment de 9.398 euros de drets reconeguts, pel recàrrec de constrenyiment. 

- Increment de 5.060 euros de drets reconeguts, pels interessos de demora. 

- Augment de 12.021 euros d’obligacions reconegudes en el capítol 2 pel 
pagament a la Diputació pel servei de recaptació. 

- Comptabilitat de les devolucions d’ingressos. 

- Anul·lació dels saldos comptabilitzats en "Extrapressupostaris", comptes 30002 i 
30006. 

Pel que fa a la recaptació en període voluntari que gestiona la pròpia corporació, hem 
detectat que no existeix coincidències entre els conceptes que s’inclouen en el compte 
de recaptació i els que es mostren en comptabilitat. En aquest sentit  hi ha ingressos que 
no són comptabilitzats en pressupost, sinó que s’imputen provisionalment a comptes 
d’"Extrapressupostaris" per la seua posterior regularització. No obstant això, igual que 
en el cas anterior, no s’ha dut a terme en el tancament de l’exercici. 

La revisió efectuada per aquesta Sindicatura  sobre el compte de gestió recaptatori, ha 
posat de manifest també els aspectes següents: 

- Com hem assenyalat, s’han detectat diferències entre els imports que figuren en 
el compte de recaptació i els que figuren en la comptabilitat que no han sigut 
aclarides per la corporació. Una de les causes és la no aplicació en els comptes 
corresponents d’ingressos pressupostaris dels ingressos comptabilitzats 
provisionalment en comptes extrapressupostaris. 

- L’exercici de 2004 ha sigut el primer en el qual l’Ajuntament ha elaborat el 
compte de recaptació, un per a la voluntària i un altre per a l’executiva. Per tant, 
no hem pogut comprovar la coincidència dels saldos inicials amb el compte de 
2003. 
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- El compte no és formalment aprovat per l’Ajuntament ni fiscalitzat per 
l’interventor. Tampoc no s’emet cap informe sobre la conformitat de la 
liquidació efectuada. 

- El pendent de cobrament que figura en el compte de recaptació s’adjunta a una 
relació nominal de deutors per exacció i exercici. 

8.2 Transferències corrents i de capital 
El quadre següent mostra, en euros, un resum de l’execució pressupostària dels capítols 
4 i 7 detallada per conceptes, així com els respectius graus d’execució i realització 
aconseguits. 

 

Conceptes 
Previsió 

definitiva
Drets 

reconeg. 
Recapta. 

neta 
Pendent 
cobram. 

% grau 
execuc. 

% grau 
complim.

Transferències corrents  

420 De l’Admó. Gral. de l’Estat 241.818 282.510 282.510 - 117 100

455 De l’Admó. de la Comu. Autòn. 38.870 21.619 9.433 12.186 56 44

462 D’altres transferències 21.241 23.554 7.396 16.158 111 31

Total capítol 4 301.929 327.683 299.339 28.344 109 91

Transferències de capital       

755 De la Comunitat Autònoma 144.500 118.435 29.972 88.463 82 25

761 De diputacions 49.060 49.060 - 49.060 100 0

Total capítol 7 193.560 167.495 29.972 137.523 87 18

Total transferències 495.489 495.178 329.311 165.867 100 66

Quadre 13 

El concepte econòmic més significatiu dins del capítol 4, "Transferències corrents", és 
el 420, "De l’Administració General de l’Estat". En aquest concepte s’han imputat 
267.600 euros, corresponents a la participació municipal en els tributs de l’Estat. El dit 
import, cobrat en la seua totalitat en l’exercici de 2004, correspon als lliuraments a 
compte de l’exercici de 2004, 225.956 euros i a la liquidació definitiva de l’exercici de 
2003, 41.644 euros. La liquidació corresponent a l’exercici de 2004, ha sigut cobrada en 
juliol de 2005 i va pujar a 2.117 euros. La resta dels drets reconeguts en el concepte 
420, corresponen a una subvenció de l’Institut Nacional d’Ocupació, per al 
condicionament de camins. 

La revisió duta a terme ha posat de manifest que la comptabilitat dels ingressos 
procedents de la participació municipal en els tributs de l’Estat ha sigut adequada. 

Pel que fa a les transferències de capital, cal destacar que el grau d’execució ha sigut 
molt baix. Aquesta circumstància es deu a la comptabilitat efectuada de la subvenció de 
la Diputació Provincial de València (concepte 761). Així, la corporació ha reconegut el 
dret quan la Diputació li ha comunicat que finançarà part de l’obra. 
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Els drets s’han d’imputar no en el moment de la sol·licitud ni de la resolució de la seua 
concessió, sinó en el moment de rebre l’ingrés o amb anterioritat, sempre que es conega 
de forma certa que l’organisme cedent ha dictat l’acte administratiu de reconeixement 
de la seua obligació. 

Les transferències de capital estan afectades o relacionades amb projectes concrets 
d’inversió i es comptabilitzen els drets en funció del seu ritme d’execució. No obstant 
això, no hi ha un criteri clar a l’Ajuntament que determine el moment i la quantia per la 
qual es comptabilitzen les transferències. 

Seria també important que les administracions cedents enviaren la informació oportuna 
suport de les transferències almenys al tancament de l’exercici pressupostari. Una 
relació més fluïda podria detectat possibles errors comptables. 

Per a revisar la racionalitat i la seua correcta imputació comptable, hem seleccionat una 
mostra de 28 documents comptables amb un import total de 419.908 euros, que 
representa el 85% del total dels drets reconeguts dels capítols 4 i 7 d’ingressos. 

La revisió de la mostra seleccionada ha posat de manifest les incidències següents: 

- En nou casos no se’ns ha facilitat el document comptable. 

- En els documents comptables facilitats, no consta ni la signatura de l’alcalde ni 
la de l’interventor. Així mateix, no se n’adjunta tampoc documentació 
justificativa. En aquest sentit, si es tracta d’un dret reconegut no incorpora la 
justificació de tal reconeixement, i en el cas que es tracte d’un ingrés, únicament 
incorpora el justificant bancari. 

- S’han comptabilitzat incorrectament tres documents comptables de drets 
reconeguts per un import de 133.593 euros, que a 31 de desembre estaven 
pendents de cobrament. Al tancament de l’exercici, els drets no reunien els 
requisits que la normativa exigeix per a ser considerats com a tal. 

8.3 Actius i passius financers 
El pressupost definitiu del capítol 8 del pressupost d’ingressos, "Actius financers", a 31 
de  desembre de 2004, puja a 209.318 euros, cosa que representa un 10% de les 
previsions definitives d’ingressos. Aquest import correspon a la incorporació dels 
romanents de crèdit, bàsicament del romanent de tresoreria. 

Els drets reconeguts en el capítol 9, "Passius financers", a 31 de desembre de 2004, 
pugen a 424.731 euros. Aquest import prové del préstec signat amb el Banc de Crèdit 
Local per al refinançament dels préstecs anteriors i per a noves inversions. Per a la 
concertació del préstec no va ser necessària l’aprovació del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. Aquest préstec el comentem més detalladament en l’apartat 9 d’aquest 
Informe. 
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9. ANÀLISI DE L’ENDEUTAMENT 

9.1 Situació general 

La situació de l’endeutament de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2004, pot veure’s en 
el quadre següent, preparat a partir de la informació i documentació facilitada per la 
corporació, on es mostren les dades més rellevants de les operacions de crèdit de 
l’exercici i el saldo pendent al tancament de l’exercici, en euros: 
 

2004 

Entitat 
Any 

concessió 
Tipus interés

31-12-04 
Nominal 
concedit 

Any de 
venciment

Capital 
pendent   
01-01-04 Concedit Amortitz. 

Capital 
pendent 
31-12-04 

Diputació Prov. València 2002 IPC any anterior 47.577 2007 38.061 - 38.061 -

Banc de Crèdit Local 2001 Euribor + 0,20 173.110 2011 144.258 - 144.258 -

Crèdit València Caixa Rural 2000 Euribor + 0,20 36.094 2010 28.828 - 28.828 -

Banesto 2002 Euribor + 0,11 90.152 2005 60.121 - 60.121 -

Banc de Crèdit Local 2004 2,63 424.731 2021 - 424.731 - 424.731

Total 771.664 271.268 424.731 271.268 424.731

Quadre 14 

Com hem comentat en l’apartat 8.3, els drets reconeguts en el capítol 9, "Passius 
financers", a 31 de desembre de 2004, pugen a 424.731 euros, que corresponen a 
l’import del préstec concertat per l’Ajuntament amb el Banc de Crèdit Local en juliol de 
2004. La finalitat és per una part el refinançament de diversos préstecs per un import de 
271.268 euros, i la resta, 153.463 euros per al finançament de noves inversions. Per a la 
concertació del préstec no va ser necessària l’aprovació del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. Durant l’exercici de 2004, la corporació no ha realitzat operacions de 
tresoreria. 

La corporació no ha comptabilitzat correctament la cancel·lació del préstec de Banesto. 
En aquest sentit sols ha comptabilitzat pressupostàriament obligacions per 15.025 euros, 
deixant de comptabilitzar en pressupost l’import restant, 45.096 euros. Aquest import ha 
sigut comptabilitzat com a "Extrapressupostaris". 

Els moviments produïts en l’exercici de 2004 com a conseqüència de les operacions 
d’endeutament, estan recollits -tret del que hem comentat abans-, tant en la 
comptabilitat pressupostària (capítols 3 i 9 del pressupost de despeses, capítol 9 del 
pressupost d’ingressos) com en la comptabilitat patrimonial (préstecs a llarg termini). 
No obstant això, en la comptabilitat patrimonial hem observat les discrepàncies 
següents: 

- El capital pendent a 1 de gener de 2004 és, segons l’annex del pressupost, de 
269.269 euros; segons el balanç de situació és de 305.677 euros i segons la 
documentació facilitada 271.268 euros. 

- La corporació ha amortitzat durant l’exercici de 2004, 271.268 euros. D’aquest 
import ha comptabilitzat pressupostàriament 224.173 euros, i la resta s’ha 
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comptabilitzat extrapressupostàriament. per tant, no s’ha aplicat al compte 
corresponent del balanç. 

- A 31 de desembre de 2004, el saldo del compte "Deutes a llarg termini", és de 
506.235 euros. Tanmateix, la corporació, segons les dades facilitades, únicament 
té concertat un préstec per 424.731 euros. Existeix, per tant, una diferència de 
81.504 euros, de la qual no hem obtingut aclariment per part de la corporació. 

En relació amb el control intern, la corporació no realitza un seguiment individualitzat 
dels préstecs al llarg de l’exercici. L’única informació que disposa l’Ajuntament és la 
sorgeix de la comptabilitat. 

Hem sol·licitat confirmació directa a les entitats financeres i obtingut resposta de totes. 
Les contestacions rebudes han sigut satisfactòries. 

Tant pel que fa a l’elaboració com a la liquidació del pressupost, l’Ajuntament no ha 
complit amb el requisit de dèficit no financer (capítols 1 a 7 d’ingressos menys capítols 
1 a 7 de despeses) previst en la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. En aquest cas, 
l’Ajuntament hauria d’haver presentat en el termini de tres mesos un pla 
economicofinancer, aprovat pel Ple per corregir el dèficit, circumstància que no s’ha 
produït. 

Hem seleccionat una mostra de documents comptables a fi d’obtenir evidència de 
l'adequada comptabilitat de les despeses corresponents al capítol 9. Hem seleccionat tres 
documents comptables amb un import total de 193.026 euros, que representa el 86% del 
total de les obligacions reconegudes del capítol 9 de despeses. 

Únicament se’ns ha facilitat còpia d’un dels tres documents comptables. Aquest 
document "ADO" no està signat per l’alcalde ni intervingut. Aquests documents 
comptables corresponen a la comptabilitat en desembre de la cancel·lació anticipada 
dels préstecs amb el Banc de Crèdit Local, Crèdit València Caixa Rural i la Diputació 
Provincial de València (aquest és l’únic que inclou documentació justificativa). Per les 
proves realitzades tenim constatació que els préstecs han sigut efectivament cancel·lats 
en setembre; no obstant això es posen una altra vegada de manifest els problemes 
d’organització i de control intern que té la corporació. 

9.2 Estalvi net 

L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, defineix els conceptes 
d’"Estalvi net" de les entitats locals i de "Capital viu" de les operacions de crèdit vigents 
a curt i llarg termini i estableix que no es podran concertar noves operacions de crèdit a 
llarg termini sense l’autorització prèvia del Ministeri d’Economia i Hisenda, quan el 
primer fos negatiu i el segon excedís el 110% dels ingressos corrents liquidats l’any 
anterior. 

A efectes de sanejament financer de la corporació, considerem conceptes importants 
l’estalvi net i l’índex de volum de capital viu. Ja que l’objectiu de l’anàlisi és avaluar els 
dos indicadors en la liquidació de l’exercici de 2004, una vegada tancat l’exercici 
resulta útil tenir en compte l’import dels drets nets efectivament liquidats en el mateix 
exercici que es considera. 
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Calculada per aquesta institució la situació dels dits índex al tancament de l’exercici 
examinat, i basant-nos en la informació revisada, el resultat en euros és el següent: 
 
Drets reconeguts nets (capítols 1 a 5 d’ingressos) (1) 1.192.449

Obligacions reconegudes (capítols 1, 2 i 4 de despeses) (2) 1.012.896

Anualitat teòrica d’amortització dels préstecs a llarg termini (3) 31.011

Estalvi net (4)=(1)–(2)–(3) 148.542

Drets reconeguts nets (capítols 1 a 5 d’ingressos) (1) 1.192.449

Capital viu de les operacions de crèdit a curt termini vigents (2) -

Capital viu de les operacions de crèdit a llarg termini vigents (3) 424.731

Capital viu de les operacions de crèdit vigents a 31-12-2004 (4)=(2)+(3) 424.731

Índex de volum de capital viu (4)x100/(1) 36%

Quadre 15 

9.3 Càrrega financera 

S’entén per càrrega financera la suma de les quantitats destinades en cada exercici al 
pagament de les anualitats d’amortització, dels interessos i de les comissions 
corresponents a les operacions de crèdit formalitzades o avalades, tret de les operacions 
de tresoreria. 

La relació entre càrrega financera de l’exercici i els drets liquidats nets per operacions 
corrents en la liquidació del pressupost, ens quantifica el coeficient d’endeutament 
calculat tot seguit. 
 

Despeses financeres (total obligacions reconegudes en el capítol 3 de despeses)          (1) 4.270

Quotes d’amortització de préstecs (total oblig. reconegudes en el capítol 9 de despeses)  (2) 224.173

Càrrega financera global             (3)=(1)+(2) 228.443

Càrrega per despeses financeres alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en el capítol 3 i incloses en (1)),            (4) -

Càrrega per despeses d’amortització alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en el capítol 3 i incloses en (2))                                      (5) -

Avals concedits                             (6) -

Càrrega financera a mitjà i llarg termini de 2004            (7)=(3)–(4)–(5)+(6) 228.443

Recursos liquidats per operacions corrents en 2004 

Suma dels drets reconeguts nets en els capítols 1 a 5 d’ingressos de 2004    (8) 1.192.449

Índex d’endeutament de 2004              (7)x100/(8) 19%

Quadre 16 
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Cal dir que el càlcul dels conceptes d’estalvi net i càrrega financera està realitzat 
d’acord amb les xifres que s’inclouen en la liquidació presentada per la corporació que 
com hem indicat en diversos apartats d’aquest Informe, han de ser corregides per les 
distintes circumstàncies posades de manifest al llarg d’aquest Informe. 
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10. PRESSUPOSTS TANCATS 

10.1 Obligacions pendents de pagament 

L’estat de liquidació de pressuposts tancats mostra, en euros i per exercici, la següent 
evolució i situació de les obligacions reconegudes: 

 

Exercici
d’origen 

Obligac. 
recon. 
pend. 

ordenar 
1/1/04 

Rectifica.
obligac. 
tancades 

Pagams. 
ordenats 

de tancats 
en 2004 

Pagams. 
ordenats 

pend. 
pagar 
1/1/04 

Rectificac. 
pagams. 
ordenats 
tancats 

Total 
pagams. 
ordenats 
tancats 

Pagat de 
tancats 
en 2004 

Pendent de 
pagam. 
(1)+(2) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (3)+(4)+(5) (6) +(4)+(5)-(6)

1998 29.462 - - 108 - 108 - 29.570

2000 9.154 - 395 - - 395 395 8.759

2001 8.492 - - - - - - 8.492

2002 56.898 - - 12.462 (7.000) 5.462 5.000 57.360

2003 306.597 (4.177) 156.593 273.582 - 430.175 398.224 177.778

Totals 410.603 (4.177) 156.987 286.152 (7.000) 436.140 403.619 281.959

Quadre 17 

La revisió efectuada sobre una mostra del 18% dels pagaments realitzats ha posat de 
manifest que en alguns casos les factures no porten el registre d’entrada i no hi ha 
evidència explícita de la revisió dels imports. 

Quant a les rectificacions realitzades sobre les obligacions reconegudes en pressuposts 
tancats, cal dir que no s’ha formalitzat cap expedient d’anul·lació/rectificació 
d’obligacions d’exercicis tancats, i no consta ni cap resolució ni cap informe de la 
Secretaria Intervenció sobre aquesta qüestió. Així mateix, els documents comptabilitzats 
que donen suport a l’operació no contenen cap signatura. 

10.2 Drets pendents de cobrament 

El seu detall i la seua evolució durant 2004, són els següents en euros: 
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Drets reconeguts 

Exercici Saldo Rectificacions Drets Drets   

d’origen inicial  anul·lats nets Cobraments 

Pendent 

recaptar  

31/12/2004 

             

1983-1992 2.007 - - 2.007 - 2.007

1993 2.435 - - 2.435 - 2.435

1994 2.501 - - 2.501 - 2.501

1995 9.449 - - 9.449 - 9.449

1996 8.429 - - 8.429 2 8.427

1997 12.348 - - 12.348 4 12.344

1998 22.092 - - 22.092 223 21.869

1999 28.839 - - 28.839 709 28.130

2000 35.112 - - 35.112 1.569 33.543

2001 82.243 - 8 82.235 31.557 50.678

2002 288.964 - - 288.964 51.815 237.149

2003 375.745 - 70 375.675 200.277 175.398

Total 870.164 - 78 870.086 286.156 583.930

Quadre 18 

Els drets pendents de cobrament en l’agrupació de "Pressuposts tancats", a principis de 
l’exercici de 2004 pugen a 870.164 euros. A 31 de desembre de 2004 pujaven a 583.930 
euros, que ha representat un percentatge de cobrament del 33%, que es considera baix. 

Com comentem en l’apartat 8.1 d’aquest Informe, l’import pendent de cobrament a 31 
de desembre de 2004 ha de ser disminuït en 48.786 euros, com a conseqüència de 
l’import cobrat en via executiva d’acord amb les liquidacions trameses per la Diputació 
de València. 

Així mateix, la composició del pendent de cobrament de "Pressuposts tancats" comprén 
drets reconeguts en els exercicis de 1983 a 2003. Del període 1993 a 2000, del total de 
drets pendents de cobrament que pugen a 120.705 euros, únicament s’han recaptat 2.507 
euros, que representa un 2%. 

L’import dels drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2004, que pel seu any 
de reconeixement (1983 a 1999) poden estar prescrits, pugen a 87.162 euros. 

Per tot això, recomanem que la corporació analitze aquests saldos pendents de 
cobrament per a si cal donar-los de baixa. L’import imputat en el càlcul del romanent de 
tresoreria com de "cobrament dubtós", ha pujat a 78.551 euros (vegeu l’apartat 6.2). 
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11. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

La comptabilitat de les entitats locals i dels seus organismes autònoms haurà de comptar 
amb procediments que, tal com estableixen les normes contingudes en el títol III de la 
"Instrucció de comptabilitat per a entitats locals", permeten el control i seguiment de les 
operacions referents a despeses amb finançament afectat, per a aquells que estan 
finançats amb ingressos concrets afectats a la seua realització. 

És important destacar que pel que fa a les despeses amb finançament afectat, el seu 
seguiment es fa totalment necessari i és per això que la citada instrucció estableix les 
normes per les quals s’han de regir, tant per la importància que les dites despeses 
presenten en l’àmbit de l’administració local, com per la seua incidència en el resultat 
pressupostari i en el romanent de tresoreria. 

No obstant això, la corporació no ha elaborat l’estat de despeses amb finançament 
afectat segons estableixen les regles 216 i 139 de la instrucció de comptabilitat. 
L’aplicació informàtica per a portar la comptabilitat permet el seguiment de les citades 
despeses, però no s’ha utilitzat. 
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12. ESTAT DE TRESORERIA I OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

12.1 Estat de tresoreria 

L’estat de tresoreria de l’exercici de 2004 presentat per la corporació mostra els 
moviments següents, en euros: 

 
Imports 

Concepte 
Metàl·lic Valors 

Existències inicials 249.580  82.649

Cobraments 2.726.436  3.993

Recaptació neta exercici corrent 1.271.255    

Recaptació neta exercicis tancats 281.476    

Operacions no pressupostàries 1.173.705  3.993  

Pagaments 2.606.311  12.498

Pagaments exercici corrent 923.606    

Pagaments exercicis tancats 392.635    

Operacions no pressupostàries 1.290.071  12.498  

Existències finals  369.705  74.144

Quadre 19 

L’import dels fons en metàl·lic coincideix amb l’arqueig de fons que s’obté de 
l’aplicació infomaticocomptable i amb la informació que subministra el balanç a 31 de 
desembre que és, en euros: 

 
Caixa 

Bancs i institucions de crèdit 

- 

369.705 

Total 369.705 

Quadre 20  

Cal indicar que l’arqueig està signat per l’alcalde, la tresorera (regidora de la 
corporació), però no per la interventora. La tresorera no ha constituït la preceptiva 
fiança. 

La corporació manté un total de vuit comptes en cinc entitats financeres, sis són 
operatius i els altres dos són comptes de recaptació. Així mateix manté dos comptes 
oberts, un amb Bankinter i un altre amb el Banc de Crèdit Local, que no utilitza al llarg 
de l’exercici i que presenten saldo zero a 31 de desembre de 2004; per tant, 
recomanaríem cancel·lar-los. 
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En el curs del nostre treball de fiscalització, hem sol·licitat la confirmació directa de 
saldos i operacions a les entitats financeres amb les que opera l’Ajuntament i com a 
resultat posem de manifest el següent: 

- Bancaixa ha informat de l’existència d’un compte corrent amb un saldo a 31 de 
desembre, de 611 euros. Aquest compte corrent no té reflex en la comptabilitat 
de la corporació. En aquest sentit, l’Ajuntament ens ha informat que aquest 
compte és el que Bancaixa utilitza com a compte pont entre el compte que fa el 
paper de compte de recaptació i el compte operatiu de Bancaixa, traspassant 
quinzenalment els saldos d’aquest compte a l’operatiu. 

Quant a l’organització i gestió de l’àrea de tresoreria cal indicar les observacions 
següents: 

- No existeix una adequada segregació de funcions en l’àrea de tresoreria, ja que 
la funcionària encarregada de la gestió de les ordres de pagament a les entitats 
financeres comparteix també les tasques de comptabilitat de les despeses amb 
una altra funcionària del mateix departament. 

- No hi ha un Acord de la corporació que regule o establisca la dotació i limitació 
d’existències de l’efectiu en caixa.  

- No es realitzen conciliacions bancàries al llarg de l’exercici i l’arqueig de caixa 
de tancament no està signat per la Intervenció. 

- El lliurament de les ordres de pagament no s’até a cap pla de disposició de fons 
de la tresoreria prèviament establit pel president, tal com estableix l’article 187 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

12.2 Operacions no pressupostàries 

L’estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries elaborat per 
l’Ajuntament recull, en euros, els saldos a 31 de desembre de 2004 de les agrupacions 
deutores i creditores (metàl·lic) i valors següents: 
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Concepte Import 

Dipòsits constituïts  2.912 

Pagaments duplicats o excessius  3.613 

Hisenda Pública deutora, per IVA   2.463 

Deutors per IVA 9.064 

Publicació anuncis 2.230 

Recàrrec provincial impost activitats econòmiques 16.422 

Cànon sanejament 53.141 

Diferències d’arqueig 2.748 

Pagaments pendents d’aplicació 103.915 

Suma saldos deutors 196.508 

Retencions IRPF  17.362 

Quota treballador Seguretat Social  1.440 

Hisenda Pública creditora per IVA 2.177 

Creditors per IVA  1.723 

D’altres dipòsits 17.693 

Recàrrec provincial impost activitats econòmiques 29.903 

Cànon sanejament 80.918 

Ingressos pendents d’aplicació 204.122 

Hisenda Pública IVA repercutit  2.626 

Suma saldos creditors 357.964 

Total operacions metàl·lic (creditor) 161.456 

Fiances i valors  74.143 

Total operacions no pressupostàries 235.599 

Quadre 21 

L’anàlisi que ha dut a terme aquesta Sindicatura de les operacions extrapressupostàries, 
ha posat de manifest que s’han utilitzat en massa casos per a registrar de manera 
provisional despeses i ingressos que tenen caràcter pressupostari i que amb posterioritat 
no s’han regularitzat aplicant-los als seus respectius conceptes pressupostaris. Aquesta 
circumstància descrita juntament amb l’inadequat control intern que té la corporació, 
implica que no puguem opinar sobre la racionalitat dels saldos  que s’incloguen en 
l’estat d’operacions extrapressupostàries. 

No obstant això, tot seguit indiquem els aspectes més significatius que s’han posat de 
manifest, d’acord amb la documentació que ens ha sigut facilitada: 
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- Existeixen saldos deutors i creditors anteriors a 1988, provinents del recàrrec 
provincial de l’impost d’activitats econòmiques i del cànon de sanejament. Seria 
convenient que s’analitzara la seua procedència i que si escau, es regularitzaran. 

- En el compte de pagaments pendents d’aplicació, s’ha inclòs el pagament per a 
la cancel·lació del préstec amb Banesto per un import de 45.046 euros (vegeu 
l’apartat 9.1), així com el pagament de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa 
i el pagament d’algunes nòmines. Tots aquests pagaments s’haurien d’haver 
comptabilitzat com a tals en el pressupost de l’exercici. 

- En el compte d’ingressos pendents d’aplicació, s’han inclòs els imports nets que 
sorgeixen de les liquidacions mensuals que practica la Diputació Provincial de 
València, pel cobrament en executiva (vegeu l’apartat 8.1). De la mateixa forma, 
s’han comptabilitzat també ingressos provinents dels comptes restringits de 
recaptació. En aquest sentit es recomana a l’Ajuntament que s’establisca un 
sistema pel qual siga possible identificar els ingressos i d’aquesta manera 
aplicar-los al seu corresponent concepte pressupostari. 

- El saldo creditor de 17.362 euros que mostra la rúbrica corresponent a 
"Retencions IRPF", coincideix amb les retencions efectuades en les nòmines al 
personal de la corporació i a professionals. 

- La rúbrica de valors recull, bàsicament, els avals corresponents a les fiances 
provisionals i definitives dipositades pels contractistes d’obres i serveis de la 
corporació des de 1989. L’Ajuntament disposa d’una carpeta amb documents de 
fiances, però no en du a terme cap control. En aquest sentit, es mantenen 
documents originals d’avals aportats des de 1989. 

 No hem obtingut constatació documental ni de les fiances rebudes ni de les 
pagades durant l’exercici de 2004. L’única informació que hem pogut obtenir és 
la que ofereix la comptabilitat. De la informació comptable es desprén que hi ha 
hagut devolucions de set fiances al llarg de l’exercici per un import de 12.498 
euros, i la recepció de tres, per un import total de 3.993 euros. Al tancament de 
l’exercici el saldo de fiances pendents de devolució és de 74.143 euros, i no 
coneguem la seua composició. 
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13. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

13.1 Balanç de situació 

Tot seguit detallem, en euros, el balanç de situació elaborat per l’Ajuntament al 
tancament de l’exercici de 2004 juntament amb les xifres de tancament de l’exercici 
anterior. 
 

ACTIU 31-12-2004 31-12-2003 
Immobilitzat 6.807.147 6.449.085 
Immobilitzat material 5.442.233 5301.284 
     Terrenys i béns naturals 1.424.573 1.424.573 
     Construccions 3.214.236 3.134.722 
     Maquinària, instal·lacions i utillatge 408.879 357.541 
     Element de transport 29.560 29.560 
     Mobiliari 311.038 306.724 
     Equips per a processos informació 38.424 32.591 
     Instal·lacions complexes especialitzades 15.523 15.523 
Immobilitzat immaterial - - 
     D’altre immobilitzat immaterial - - 
Inv. infraestr. i béns destin. ús general 1.364.914 1.147.801 
     Terrenys i béns naturals 106.127 101.032 
     Infraestructures i béns dest. ús general 1.258.787 1046.769 
Deutors 1.142.839 906.742 
     Deutors drets reconeguts 1.052.993 870.165 
     Entitats públiques 2.463 11 
     D’altres deutors no pressupostaris 87.383 36.567 
Comptes financers 476.368 259.657 
     Inversions financeres temporals - - 
     Lliuraments en execució d’operacions - 7.328 
     Partides pendents d’aplicació 106.663 2.748 
     Caixa - - 
     Tresoreria 369.705 249.581 
Resultats pendents d’aplicació - 69.087 
Resultats de l’exercici - 69.087 

Total actiu 8.426.354 7.684.572 
Comptes d’ordre 74.143 82.649 
     Valors en dipòsit 74.143 82.649 

Total comptes control i ordre 74.143 82.649 
Quadre 22 
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PASSIU 31-12-2004 31-12-2003 

Patrimoni i reserves 4.943.471 5.012.558 

     Patrimoni 3.165.588 3.165.587 

     Resultats pendents d’aplicació 1.777.883 1.846.971 

Subvencions de capital 1.708.780 1.529.285 

     Subvencions de capital rebudes 1.708.780 1.529.285 

Deutes a llarg termini 506.235 305.677 

     Préstecs a llarg termini 506.235 305.677 

Deutes a curt termini 888.500 828.004 

Creditors obligacions reconegudes 626.229 410.603 

     Creditors per pagaments ordenats 108.322 286.152 

     Creditors per devolució ingressos 108 971 

     Entitats públiques 23.604 15.843 

     D’altres creditors no pressupostaris  130.237 114.433 

Partides pendents d’aplicació 204.122 9.048 

     Ingressos pendents d’aplicació 204.122 9.048 

Resultats  175.246 - 

     Resultats de l’exercici 175.246 - 

Total passiu 8.426.354 7.684.572 

Comptes d’ordre 74.143 82.649 

     Valors en dipòsits 74.143 82.649 

Total comptes control i ordre 74.143 82.649 

Quadre 23 

Tenint en compte que l’"Immobilitzat" representa el 81% del total actiu i que no hem 
pogut obtenir l’inventari actualitzat dels elements patrimonials comptabilitzats, l’abast 
del nostre treball en la comprovació del balanç de situació s’ha vist limitat de forma 
significativa. 

El llibre d’"Inventari i balanços", llibre obligatori segons la regla 51 de la "Instrucció de 
comptabilitat" tampoc no es troba actualitzat. El citat llibre ha d’obrir-se amb el balanç 
inicial detallat i recollirà anualment: l’inventari, el balanç de situació de l’exercici, els 
comptes de resultats i el quadre de finançament, d’acord amb els principis comptables 
establits. Així mateix, almenys mensualment, es transcriuran amb sumes i saldos els 
balanços de comprovació.  

El saldo de l’epígraf "Deutes a llarg termini" no es considera tampoc correcte, ja que 
segons es desprén de la informació facilitada per la mateixa corporació, els préstecs a 
llarg termini de l’entitat pugen a 31 de desembre de 2004, a 424.731 euros (vegeu 
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l’apartat 9.1), mentre que segons el balanç de situació a la mateixa data pugen a 506.235 
euros. 

La corporació ha de realitzar les correccions oportunes en el balanç de situació, amb 
l’objectiu que aquest expresse la composició i situació del patrimoni de l’Ajuntament al 
tancament de l’exercici, abans de la seua aplicació a resultats, tal com estableix la regla 
231 de la "Instrucció de comptabilitat".  

13.2 Compte de resultats 

El compte de resultats té per objecte presentar els resultats de l’exercici des d’un punt 
de vista economicopatrimonial, reflectint adequadament les seues fonts de procedència. 
Està formada en 2004, pels comptes següents: 

a) Resultats corrents de l’exercici 

Està destinat a reflectir els fluxos reals de despeses i ingressos que es produïsquen 
durant l’exercici com a conseqüència de l’activitat normal de la corporació. 

El compte de resultats corrents de l’exercici de 2004, presentat per l’Ajuntament, que té 
un saldo positiu de 164.147 euros, el mostrem tot seguit en euros: 

 
Deure  Haver  

Descripció Import Descripció Import 

Compres - Vendes 347.002 

Despeses de personal 368.850 Renda de la propietat i de l’empresa 65.248 

Despeses financeres 4.270 Tributs lligats a la producció 343.687 

Tributs - Imposts corrents s/ renda i patrimoni 101.366 

Treb., subministraments, serv. exteriors 501.503 Subvencions explotació - 

Prestacions socials - Transferències corrents 315.683 

Subvencions explotació 2.743 Imposts sobre el capital 5.948 

Transferències corrents 87.893 D’altres ingressos 2.378 

Transferències de capital 51.906 Provisions aplicades  - 

Dotacions amortització -   

Total despeses 1.017.165 Total ingressos 1.181.312

Resultats corrents  164.147  

Quadre 24 

Els principals components d’aquest compte han sigut analitzats en els epígrafs 
corresponents de la liquidació del pressupost, i els hem aplicant, per tant, els mateixos 
comentaris quant a la racionalitat dels conceptes que l’integren. 
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b) Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats 

Recull les modificacions, positives o negatives, que es produïsquen en els saldos 
deutors per drets reconeguts i creditors per obligacions reconegudes corresponents a 
pressuposts tancats. Recull, doncs, les rectificacions de saldos inicials i les anul·lacions 
per diverses causes, de drets i obligacions procedents d’exercicis anteriors. 

El compte de modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats presentada per la 
corporació és la següent en euros:  

 
Deure Haver  

Descripció Import Descripció Import 
Pels drets anul·lats 78  
Rectif. obligac. reconoc. tancades (4.177)  
Rectif. pagaments ordenats tancats (7.000) Rectif. drets reconeguts tancats -

Quadre 25 

c) Resultats de l’exercici 

Mostra el resultat total de l’exercici com a producte de la integració dels resultats 
parcials obtinguts en els comptes anteriors dels quals es resum. 

El saldo resultant d’aquest compte de resultats de l’exercici de 2004, elaborat per 
l’Ajuntament, dóna un benefici net total de 175.246 euros, amb el detall següent: 

 
80 Resultats corrents de l’exercici 164.147 

84 Modificació drets i obligacions pressuposts tancats 11.099 

89 Resultats de l’exercici 175.246 

Quadre 26 
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14. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

14.1 Normativa aplicable 

L’Ajuntament de Real de Montroi és una entitat local i per tant li és aplicable el Reial 
Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (LCAP), amb les especificitats que s’estableixen en l’article 
88 i el capítol III, "Contractació", de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

14.2 Resum de la revisió dels contractes 

D’acord amb la informació facilitada per la corporació, durant l’exercici de 2004 es van 
iniciar un total de set expedients de contractació que van ser adjudicats per un import de 
90.988 euros. D’aquests expedients, tres eren contractes menors i dos modificats de 
contractes anteriors. 

 
 Núm. 

expedient 
Import 
licitat 

Import 
adjudicat 

% 
baixa 

Total subhasta 1 65.413 52.331 20%

Total procedim. negociat sense publicitat 1 15.990 15.990 -

Subtotal contractes adjudicats 2 81.403 68.321 16%

Contractes menors 3 7.926 7.926 -

Modificats 2 14.741 14.741 -

Total general  7 104.070 90.988 13%

Quadre 27 

A fi de verificar la correcció dels procediments aplicats per la corporació en la 
contractació de béns i serveis, s’han seleccionat tres expedients amb un import 
d’adjudicació de 81.197 euros, cosa que representa el 89% del total adjudicat en 
l’exercici. El seu detall, en euros, és el següent: 
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Nº Denominació Concepte 
Procediment 
adjudicació Import 

1 Condicionament camí senda dels abellaires i pujada foieta Obres PNSP 15.990 

2 Renovació clavegueram c/ Capera, Sant Vicent i José Garrigós Obres Subhasta 52.331 

3 Modificació del projecte d’obra d’urbanització dels carrers 
Buenos Aires i Marià Benlliure Obres Modificat 12.876 

 Total mostra   81.197 

 Total   90.988 

 Percentatge  revisat   89% 

PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 28 

Tot seguit es comenten els aspectes més significatius que han sorgit de la revisió dels 
expedients seleccionats. 

- Condicionament del camí senda dels abellaires i pujada foieta 

Aquest expedient és adjudicat pel procediment negociat sense publicitat per 15.990 
euros. S’invita a sis empreses i es posa un anunci en la premsa. Sols es presenta una 
empresa que resulta l’adjudicatària. El termini d’execució és d’un mes i el termini de 
garantia d’un any. El contracte se signa el 6 d’octubre de 2004. 

La certificació primera i única és d’abril de 2005, incomplint-se, per tant, el termini 
d’execució. La certificació està signada per la directora d’obres i pel contractista. 
L’import de la certificació és de 17.554 euros, 1.564 euros més que el preu del 
contracte. La corporació no ha aclarit els motius d’aquest increment. El document 
comptable és de desembre de 2005 i no està signat ni per l’interventor ni per l’alcalde. 

- Renovació del clavegueram dels carrers Capera, sant Vicent i José Garrigós 

Aquest expedient s’adjudica pel procediment de subhasta per 52.331 euros. El termini 
d’execució és de dos mesos i el termini de garantia d’un any. S’adjudica el 17 de 
setembre de 2004 a la proposició més baixa sense incórrer en baixa temerària. El 
contracte se signa el 27 de setembre de 2004. 

L’enginyer municipal, director de l’obra, emet un informe, sol·licitant major termini 
d’execució i avaluant un increment del cost de 9.232 euros. D’aquesta forma, el cost 
total de l’obra ha pujat a 65.413 euros, que coincideix amb l’import de licitació. 

La recepció definitiva de l’obra es va produir el 16 de juny de 2005, cosa que va 
comportar l’incompliment del termini fixat inicialment. Les certificacions d’obra són 
dels mesos de febrer i març de 2005. No obstant això, la comptabilitat del 
reconeixement de l’obligació és de desembre de 2005, que coincideix amb la data del 
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document de pagament "P". Hem d’assenyalar que no hem disposat de la primera 
certificació d’obra. 

- Urbanització als carrers Buenos Aires i Marià Benlliure 

Aquest expedient es refereix al modificat de les obres d’urbanització de la xarxa de 
clavegueram dels carrers Buenos Aires i Marià Benlliure. El pressupost total de l’obra 
completa ha pujat a 68.627 euros, 12.876 dels quals corresponen al modificat (el 23% 
del cost inicial del contracte). 

La secretària interventora en el seu informe de 26 de maig de 2004 adverteix el 
procediment seguit per la corporació en la tramitació del modificat i assenyala que no 
existeix consignació suficient de crèdit. El modificat és aprovat per Resolució de 
l’Alcaldia del 26 de maig de 2004, i és ratificat pel Ple el dia 28 de setembre de 2004. 
L’acta de recepció i la certificació d’obra són de data 15 d’octubre de 2004. 

D’altra banda, cal indicar que el document comptable suport de la despesa no està signat 
i el pagament del modificat està realitzant-se per terminis, els quals s’han iniciat en 
juliol de 2005. 
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15. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat al llarg d’aquest Informe s’han 
assenyalat les situacions que han de ser objecte d’atenció i millora per part dels 
responsables de l’Ajuntament, i tot seguit destaquem les principals recomanacions la 
implantació de les quals repercutiria  en una millora de la gestió econòmica de la 
corporació. 

En relació amb l’organització administrativacomptable de l’Ajuntament 

- Cal introduir millores substancials en els procediments administrivocomptables 
que permeten corregir les importants deficiències detectades relatives al control 
intern administrativocomptable i l'adequada segregació de funcions, perquè els 
òrgans  responsables exercisquen un control adequat i supervisen les operacions. 

En relació amb el contingut del Compte General 

- L’Ajuntament no ha completat adequadament i en el termini tots els estats i 
comptes anuals. D’igual manera, la tramitació i aprovació del pressupost i la 
liquidació del pressupost s’han realitzat fora dels terminis establits. En aquest 
sentit es recomana elaborar-los per als pròxims exercicis dins dels terminis 
legals i amb el detall indicat en la normativa que hi és d’aplicació. 

En relació amb el pressupost i la seua execució 

- Cal revisar el contingut de les bases d’execució del pressupost a fi que recullen 
adequadament distints aspectes relatius al control intern i fiscalització, a les 
modificacions pressupostàries, el procediment d’execució del pressupost i el 
procediment de justificació de determinades despeses que es comenten en 
distints apartats d’aquest Informe. 

- Els expedients de modificació de crèdits han d’incloure de manera adequada i 
suficient tota aquella documentació exigida per la legislació o les bases 
d’execució del pressupost. Ha de millorar la seua tramitació a fi que no es 
produïsquen les deficiències posades de manifest en l’apartat corresponent 
d’aquest Informe. 

- En relació amb l’execució del pressupost i el lliurament de documents 
comptables, caldrà esmenar aquelles mancances i insuficiències que s’han posat 
de manifest en els diversos apartats de l’Informe. 

- Les despeses s’han d’imputar a l’exercici en què incorren. Per tant s’ha d’evitar 
imputar despeses a altres exercicis, si no tenen el caràcter de plurianuals. 

- Les subvencions nominatives que s’inclouen en la documentació del pressupost 
aprovat, han de ser reconegudes en el pressupost que els va servir de base. 
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En relació amb els ingressos rebuts per transferències i/o subvencions 

- És necessari que existisca un circuit d’informació fluïda que ajude a una 
adequada coordinació entre els distints funcionaris que participen en la gestió de 
les transferències i/o subvencions. 

 L’oportuna obtenció de l'adequada informació suport d’aquests ingressos, 
almenys al tancament de l’exercici pressupostari, podria evitar l’existència de 
possibles errors comptables. En aquest sentit és important mantindre una 
coordinació adequada amb les administracions cedents. 

 Seria convenient implantar un manual de procediments on es recolliren els 
passos que s’han de seguir en la sol·licitud, tramitació, control i imputació 
comptable de les transferències o subvencions. Això repercutiria en un millor 
control intern de l’organització i ajudaria a detectar possibles errors comptables i 
de gestió. 

En relació amb la recaptació 

- L’Ajuntament hauria de comptabilitzar els ingressos produïts per la recaptació 
en els seus conceptes corresponents una vegada en tinguera coneixement. La 
comptabilitat en comptes extrapressupostaris d’aquests ingressos ha de ser 
únicament de forma temporal, fins que se’n conega la procedència. 

- La corporació ha d’analitzar els drets reconeguts pendents de cobrament de 
procedència molt antiga a fi de regularitzar-los o, si escau, donar de baixa 
comptable. 

- Ha de deixar-se evidència explícita de la revisió i, si escau, conformitat o 
disconformitat dels comptes de gestió recaptatòria, per part del personal 
responsable de la corporació. 

En relació amb les despeses amb finançament afectat 

- El seu seguiment es fa totalment necessari, seguint les normes establides en la 
instrucció de comptabilitat. La corporació ha d’utilitzar el mòdul assignat a 
l’efecte en l’aplicació informàtica que empra per a portar la comptabilitat. 

En relació amb la tresoreria 

- D’acord amb el que estableix l’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, cal realitzar un pla de disposició de fons que regule formalment 
l’operativitat de la tresoreria i establisquen les dates de pagament que es 
consideren més adequades. 

- Es recomana cancel·lar els comptes corrents sense moviment durant l’exercici, 
amb saldo zero a 31 de desembre. 
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- La corporació ha de realitzar confirmacions de saldos i elaborar les conciliacions 
corresponents. 

En relació amb les operacions extrapressupostàries 

- La corporació ha de millorar el control intern sobre aquestes operacions i 
comptabilitzar solament aquelles que tinguen aquest caràcter, segons la 
normativa aplicable. 

 Així mateix, s’ha de realitzar una anàlisi exhaustiva sobre tots els saldos de 
procedència antiga i sobre la composició dels valors rebuts (fiances), a fi de 
depurar els imports que apareixen en les diferents rúbriques 
extrapressupostàries. 

D’altres recomanacions 

- Elaborar i aprovar un inventari adequadament valorat i actualitzat de tots els 
béns propietat de la corporació. 

- Cal prendre les mesures adequades per a corregir les deficiències que hem posat 
de manifest en l’apartat 14 respecte a la fiscalització de la contractació. 

- La corporació ha de realitzar les correccions oportunes en el balanç de situació 
amb l’objectiu que expresse la composició i la situació del patrimoni de 
l’Ajuntament al tancament de l’exercici, abans de la seua aplicació a resultats, 
tal i com estableix la regla 231 de la "Instrucció de comptabilitat". 

Les recomanacions efectuades per aquesta Sindicatura es basen en l’Ordre de 17 de 
juliol de 1990, per la qual s’aprova la "Instrucció de comptabilitat del tractament 
especial simplificat per a les entitats locals d’àmbit territorial amb població inferior a 
5.000 habitants". No obstant això, i ja que l’emissió d’aquest informe per part de la 
Sindicatura de Comptes es produirà estant ja vigent la nova "Instrucció de comptabilitat 
local", que és una adaptació al PGCP del subsector Estat de 1994, les recomanacions 
hauran d’entendre’s referides a la nova "Instrucció de comptabilitat". 

En les al·legacions formulades per la corporació, aquesta posa de manifest que ha pres 
en consideració totes les recomanacions efectuades per la Sindicatura i, que tenint en 
compte que l’Ajuntament es troba en procés d’implantar un sistema de gestió de 
processos que afectarà tots els àmbits municipals, inclosos els serveis econòmics, es 
corregiran totes les deficiències manifestades per la Sindicatura, sobretot pel que fa al 
control intern i a l’adequada indicació de les funcions que ha de realitzar el personal al 
servei de la corporació. 
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16. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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

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

1) 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 -el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades, o no-, 
s'adjunten ens els annexos 2 i 3 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 2006 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 21 de març de 2007, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 21 de març de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 
Rafael Vicente Queralt 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE REAL DE MONTROI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2OO4
REALIZADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS

Visto el bonador del informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de
Cuentas correspondiente al ejercicio 2004, y dentro trámite conferido para
formular alegaciones, ampliado mediante resolución de fecha 31 de enero de
2007, este Ayuntamiento tiene a bien señalar las siguientes.

1. En fo que se refiere a la organización administrativa contable del
Ayuntamiento, este Ayuntamiento está inmerso en estos momentos en
la implantación de un sistema de gestión por procesos que va a afectar
a todos los ámbitos municipales incluido, evidentemente, los servicios
económicos de tal manera que se corregirán todos las deficiencias
manifestadas por la Sindicatura sobre todo en lo referente al control
interno y la adecuada señalización de las funciones a realizar por el
personal al servicio de esta Corporación

2. En lo que se refiere al contenido de la Cuenta General, se toma en
cuenta la recomendación de la Sindicatura y se procurará en lo
sucesivo, tanto en la elaboración de la misma como de la presentación
del presupuesto y posterior liquidación, realizarlas dentro de los plazos
legalmente establecidos. Si hasta la fecha no se han podido cumplir ha
sido por las dificultades y ausencias prolongadas en el puesto de la
Secretaría

3. En cuanto al presupuesto y su ejecución se tienen en cuenta todas las
recomendaciones realizadas en el borrador, y en ef próximo
presupuesto serán incluidas adecuadamente, tanto en lo relativo al
control interno y fiscalización como a la tramitación de las
modificaciones de crédito, a fin de evitar las deficiencias puestas de
manifiesto en el apartado correspondiente del bonador del informe que
nos ocupa.

4. En relación æn los ingresos recibidos por transferencias ylo
subvenciones.

En este punto señalar lo dicho en el punto primero en e[ que ya se dijo
que a través de la gestión por procesos se delimitarán los cauces y
procedimientos necesaríos para obtener los resultados deseados.
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En relación con la recaudación desde el ejercicio 2006 los ingresos se
están aplicando a sus correspondientes conceptos presupuestarios.
Por lo que respecta a las cuentas de lngresos Pendientes de Aplicación
se está procediendo a regularizar los saldos y coordinarlos con la
Cuenta Recaudatoria del Ayuntamiento y de la Diputación.

En relación con los gastos de financiación afectada, el programa
ínformático que actualmente está en funcionamiento en este
Ayuntamiento no ofrece la posibilidad de realizar el seguimiento
recomendado. El Ayuntamiento está en trámites de solucionar este
problema con el cambio de la aplicación informática.

En relación con la Tesorería, se va a proceder a la elaboración del
citado plan de Tesorería así como la cancelación de las cuentas
corrientes sin movimientos.

En relación con las operaciones No Presupuestarias, a partir de la
fecha tendrán un carácter exclusivamente excepcional, excepto cuando
así se establezca legalmente.

En el punto 4.2, rendición de cuentas. pá9. 11, se pone de manifiesto
la ausencia de certificado del acuerdo del AyuntamÍento Pleno
aprobando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2OO2,2OO3
y 2004, al objeto de subsanar tal omisión, se acompañan los
respectivos certificados del Ayuntamiento Pleno como documentos no
1 , n o 2 y n o 3 .

l0-En relación a las modificaciones del presupuesto comentadas en el
punto 5.2 en la paq. 16 del borrador del informe, por este
Ayuntamiento, se tiene que hacer constar que los respectivos
expedientes se confeccionaron por la Sra. Secretaria Interventora,
conforme al criterio técnico señalado por ésta, sin que se pusiera en
conocimiento de los miembros de la Corporación. reparo alquno al
respecto, - como se desprende de las propias actas- ni en la Comisión
Informativa de Hacienda, de fecha 30 de noviembre de 2.004 (doc. 4c),
ni durante el Pleno, (doc. 4b) aprobándose los expedientes conforme
fueron elaborados por la Sra. Secretaria-lnterventora, si bien, la
modificación de creditos no 4, genero para el ciene del ejercicio ciertas
dificultades técnicas que requirieron el auxilio del Servicio de
Asesoramiento de fa Ecma. Diputación Provincial de Valencia, que
emitió el informe que se acompaña como documento no 4 a).

5.

6,

7.

8.

L
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11.En fa páq. 12 del borrador. se pone de manifiesto la ausencia de
certificación del Secretario-lnterventor, en relación a las posibles
reclamaciones en el período de exposición pública. Al respecto indicar,
que en cada uno de los acuerdos del Ayuntamiento Pleno, consta tal
circunstancia, así, en la Cuenta General de los ejercicios 2.003 y 2.OO4,
no se presentó ninouna alegacíón, y en cuanto a la Cuenta General del
ejercicio 2.002, consta en el acuerdo de aprobación, la presentación de
una aleqación. con R.E- no 630.

12.Así mismo, en relación a la omisión que consta en la pág. 13, se
acompaña acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de enero de
2.006, donde se da cuenta de la resolución de Alcaldía de fecha 20 de
diciembre de 2005, por la que se aprueba la liquidación del
presupuesto de 2004, como documento no 5.

13.lgualmente, se acompaña respectivamente copia del oficio de remisión
de la liquidación del presupuesto del eiercicio 2.004. a la Delegación de
Economia y Hacienda en la Comunidad Valenciana, como documento
no 6.

14. Con fa finalidad de subsanar la omisión que se pone de manifiesto en la
pág. 17 , del borrador en cuanto a la ratificación de modificación de
crédito por el Pleno de la Corporación, se acompaña certificado del
Avuntamiento Pleno de fecha 25 de enero de 2005, como documento
no 7.

15.Se acompaña como documento no 8, copia del Boletín oficial de la
Provincial de fecha 17 de julio de 2oo3, que contiene edicto de la
aprobación definitiva del presupuesto de ejercicio 2003, así como la
plantilla de personal, cuya omisión se pone de manifiesto en la pág.
22 del borrador.

16.En relación al pago de 15.091.€uros, efectuado a la Secretaria de la
Corporación, referenciado en la páo. 25, indicar que la imputación de
gastos en la partida correspondiente la realizó la Sra. Secretaria-
Interventora, conforme a su criterio técnico.

17.En relación al importe de los gastos jurídicos referenciados en la páq.
2-- indicar que el reconocimiento de dichos gastos, que se
correspondía con procedimientos judiciales que datan del ejercicio
1997 , 1998, 1999, 2OAA, 2OO1, 2002, 2OO3 y 2OA4, se efectuó siguiendo
las instrucciones de la Sra. Secretaria mediante el reconocimiento
extrajudicial aprobado por acuerdo del Avuntamiento Pleno de fecha 30
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de noviembre de 2004, con caroo a la partida presupuestaria 2261121.
v difiriendo parcialmente el importe para el eiercicio 2005. Se
acompaña certificado del acuerdo de Pleno, acreditativo de tales
extremos, como documento no g.

18. En refación a fas cantidades abonadas al asesor legaf durante el
ejercicio 2003 y 2OO4, se acompaña, como documentos no 10 y no I I
los respectivos certificados de retenciones. Cuyo importe íntegro por
todos los conceptos, tanto procedimientos judiciales, como asistencias
en el ejercicio 2003 es de 94.587,64.€uros y para el año 2OO4 de
66.801,37.€uros, considerando que en base a los datos
proporcionados, procede rectificar los conceptos y cantidades que por
tales extremos se relacionan en la pá9. 26 por importes muv
superiores. Por último indicar que por la alcaldía, se ha resuelto incoar
expediente de contratación de los servicios jurídicos para su
regularización siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura.

l9.En relación al inventario de bienes del Patrimonio Municipal, se
encargó su elaboración a la empresa David Segarra Guillén, y los
trabajos ya están finalizados, siendo aprobado en fecha 20 de
diciembre de 2006 por el Ayuntamiento Pleno, y remitido al Ministerio
de Economía y Hacienda y a la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, se acompaña copia del acuerdo Pleno, como documento no
12.

Por lo expuesto,

SOLICITO, Que tenga por efectuadas las manifestaciones del presente
escrito, y, en base a los documentos que se acompañan, se sirva rectificar
los extremos que considere debidamente acreditados o subsanados.

Real de febrero de 2OO7

D. Alejandro Bladco Sánchez.
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE REAL DE MONTROI 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2004. 

 

Concedida l’ampliació del termini d’al·legacions, les vàrem rebre el 15 de febrer de 
2007 i en realitzem l’anàlisi seguint l’ordre en el qual estan formulades. Pel que fa a les 
dites al·legacions informem del següent: 

Al·legació 1ª 

Apartat 4.1, paràgraf 8 i 9 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

L’Entitat manifesta que està immersa en aquests moments en la implantació d’un 
sistema de gestió per processos que afectarà tots els àmbits municipals inclosos, 
evidentment, els serveis econòmics, de manera que es corregiran les deficiències 
manifestades per la Sindicatura, sobretot pel que fa al control intern i a les funcions que 
ha de realitzar el personal. 

Comentaris: 

Constitueix una declaració de bones intencions i disposició a fi d’esmenar les 
deficiències que han sigut posades de manifest en l’esborrany de l’informe. En aquest 
sentit, i d’acord amb les al·legacions formulades per la corporació en les quals accepten 
les recomanacions efectuades per aquesta Sindicatura i sobre les que prendran les 
mesures necessàries per a implantar-les, s’inclourà un paràgraf en l’apartat 15 de 
l’informe, “Recomanacions”, on s’explicaran tals circumstàncies, així com en l’apartat 
4.1. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els següents termes: 

Incloure tant en l’apartat 4.1 com en l’apartat 15, com últim paràgraf, el següent: 

“En les al·legacions formulades per la corporació, aquesta posa de manifest que ha pres 
en consideració totes les recomanacions efectuades per la Sindicatura i, que tenint en 
compte que l’Ajuntament es troba en procés d’implantar un sistema de gestió de 
processos que afectarà tots els àmbits municipals, inclosos els serveis econòmics, es 
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corregiran totes les deficiències manifestades per la Sindicatura, sobretot pel que fa al 
control intern i a l’adequada indicació de les funcions que ha de realitzar el personal al 
servei de la corporació.” 

Al·legació 2ª 

Apartat 15, paràgraf 5 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant al Compte General, es considera la recomanació de la Sindicatura i d’ara 
endavant, tant en l’elaboració com en la presentació del pressupost i la seua posterior 
liquidació, es procurarà realitzar-lo dins dels terminis establits. Les absències 
prolongades en el lloc de Secretaria, han motivat que fins a la data no s’hi haja pogut 
complir. 

Comentaris: 

Es pren en consideració la recomanació de la Sindicatura i es procurarà solucionar. 

Conseqüències en l’informe: Vegeu l’al·legació 1ª. 

Al·legació 3ª 

Apartat 15, paràgraf 7, 8, 9 i 10 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant al pressupost i la seua execució es tenen en compte totes les recomanacions 
realitzades en l’esborrany i en el pròxim pressupost seran incloses adequadament. 

Comentaris: 

Constitueix una declaració d’intencions a fi d’evitar les deficiències posades de 
manifest. 

Conseqüències en l’informe: Vegeu l’al·legació 1ª. 

Al·legació 4ª 

Apartat 8.2 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

En relació amb els ingressos per transferències i/o subvencions, l’Ajuntament manifesta 
que la implantació d’un sistema de gestió per processos en el qual està treballant-se 
actualment corregirà les deficiències manifestades per la Sindicatura. 
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Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que està realitzant les gestions oportunes per a esmenar les 
deficiències posades de manifest en l’esborrany de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Conseqüències en l’informe: Vegeu l’al·legació 1ª. 

Al·legació 5ª 

Apartat 2.2, paràgraf 14 i apartat 8.1, paràgraf 20 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant a la recaptació, l’Ajuntament manifesta que en l’exercici de 2006 els ingressos 
estan aplicant-se als seus corresponents conceptes pressupostaris i que, pel que fa als 
comptes d’ingressos pendents d’aplicació, s’estan regularitzant els saldos i coordinant-
los amb el Compte Recaptatori de l’Ajuntament i de la Diputació. 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que està realitzant les gestions oportunes per a esmenar les 
deficiències posades de manifest en l’esborrany de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Conseqüències en l’informe: Vegeu l’al·legació 1ª. 

Al·legació 6ª 

Apartat 15, paràgraf 21 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

El programa informàtic que actualment està en funcionament no ofereix la possibilitat 
de realitzar el seguiment recomanat. 

Comentaris: 

El programa sí que n’ofereix la possibilitat, ja que és un programa estàndard que inclou 
el mòdul de despeses amb finançament afectat. La corporació no ha adquirit el mòdul 
citat. 

Conseqüències en l’informe: Ha de mantenir-se la redacció actual de l’informe. 
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Al·legació 7ª 

Apartat 12.1, paràgraf 4 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant a la Tresoreria, l’Ajuntament manifesta que elaborarà un pla de disposició de 
fons, tal com estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, així com la cancel·lació dels 
comptes corrents sense moviments. 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que realitzarà les gestions oportunes per a esmenar les 
deficiències posades de manifest en l’esborrany de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Conseqüències en l’informe: Vegeu l’al·legació 1ª. 

Al·legació 8ª 

Apartat 12.2, paràgraf 2 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant a les operacions no pressupostàries, l’Ajuntament manifesta que a partir de la 
data tindran un caràcter exclusivament excepcional, excepte quan així s’establisca 
legalment. 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que realitzarà les gestions oportunes per a esmenar les 
deficiències posades de manifest en l’esborrany de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Conseqüències en l’informe: Vegeu l’al·legació 1ª. 

Al·legació 9ª 

Apartat 4.2, paràgraf 1 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Per a esmenar l’absència de la certificació de l’Acord del Ple de l’Ajuntament pel qual 
s’aprovava l’expedient del Compte General dels exercicis de 2002, 2003 i 2004, s’hi 
adjunten les dites certificacions. 
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Comentaris: 

Esmenada l’absència de les dites certificacions. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

El paràgraf primer queda redactat així: 

“L’expedient del Compte General de l’exercici de 2004, ha sigut tramitat juntament 
amb els corresponents als Comptes Generals dels exercicis de 2002 i 2003 i aprovat pel 
Ple de la corporació el 30 de maig de 2006”. 

Al·legació 10ª 

Apartat 5.2, paràgraf 2 i següents de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Els expedients de modificació de crèdits els va confeccionar la senyora secretària-
interventora d’acord amb el criteri tècnic que hi ha assenyalat, sense que els membres 
de la corporació hi feren cap advertiment, segons es desprén de les actes del Ple i de la 
Comissió Informativa d’Hisenda. 

Els expedients foren aprovats a mesura que van ser elaborats per la secretaria-
interventora. L’expedient número 4 va generar per al tancament de l’exercici certes 
dificultats tècniques que requeriren l’ajuda del servei d’assessorament de la Diputació 
Provincial de València. 

Comentaris: 

Es realitzen comentaris i s’aporten documents que ja van ser analitzats en el transcurs 
de la fiscalització i no afegeixen cap circumstància addicional. 

Conseqüències en l’informe: S’ha de mantenir la redacció actual de l’informe. 

Al·legació 11ª 

Apartat 4.2, paràgraf 13 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant a l’absència de la certificació del secretari-interventor en relació amb les 
possibles reclamacions en el període d’exposició pública, s’indica que en cada un dels 
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Acords del Ple de l’Ajuntament, consta tal circumstància, així en l’expedient 
corresponent al Compte General de l’exercici de 2002, en consta la presentació d’una. 

 

Comentaris: 

El fet que es reflectisca en els Acords d’aprovació del Compte General, adoptats pel Ple 
de l’Ajuntament, l’existència de reclamacions en període d’exposició pública, no 
eximeix de l’obligació que el secretari-interventor en presente la preceptiva certificació. 

Conseqüències en l’informe: S’ha de mantenir la redacció actual de l’informe. 

Al·legació 12ª 

Apartat 4.2, paràgraf 19 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant al paràgraf de l’informe en el qual s’assenyala que no consta si s’ha donat compte 
de la liquidació al Ple en la primera sessió celebrada, s’adjunta l’Acord del Ple de 
l’Ajuntament en el qual es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de 2004. 

Comentaris: 

S’aporta la certificació del Ple on es recull la circumstància exposada. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

Eliminar el paràgraf següent: 

“No consta si s’ha donat compte de la liquidació al Ple de la corporació en la primera 
sessió celebrada (article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004). 

Al·legació 13ª 

Apartat 4.2, paràgraf 20, últim de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Quant al paràgraf de l’informe en el qual s’assenyala que no consta la tramesa de la 
còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la comunitat autònoma, s’adjunta 
còpia de l’ofici de remissió a la Delegació d’Economia i Hisenda a la Comunitat 
Valenciana. 

Comentaris: 
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S’aporta la còpia de l’ofici de remissió a la Delegació d’Economia i Hisenda a la 
Comunitat Valenciana (Administració estatal), en la qual es relacionen una sèrie de 
documents corresponents a la Liquidació del Pressupost. No obstant això, no s’ha 
aportat cap documentació sobre la tramesa d’aquesta informació a l’Administració de la 
Comunitat Valenciana. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

El paràgraf 20 de l’apartat 4.2 queda redactat així: 

“No consta la tramesa de la còpia de la Liquidació a la Comunitat Autònoma (article 
193.5 del Reial Decret legislatiu 2/2004). 

Al·legació 14ª 

Apartat 5.2, paràgraf 20 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

A fi d’esmenar l’omissió de la ratificació pel Ple de la corporació de la modificació de 
crèdits, s’adjunta certificació. 

Comentaris: 

S’aporta la certificació del Ple de la corporació de data 25 de gener de 2005. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

El citat paràgraf 20 queda redactat així: 

“La base 10 d’execució del pressupost estableix que la seua aprovació correspon al Ple. 
No obstant això, s’ha aprovat per Resolució de l’Alcaldia de 30 de desembre de 2004, 
on s’assenyala que es deu donar compte al Ple per a ratificar-la i aquesta circumstància 
es produeix en el Ple de 25 de gener de 2005.” 

Al·legació 15ª 

Apartat 7.1, paràgraf 5 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 



 
   Ajuntament de Real de Montroi. Exercici de 2004 
 

 

S’aporta còpia del BOP, de data 17 de juliol de 2003, que conté l’edicte en què figura la 
plantilla de personal de l’exercici de 2003, l’omissió de la qual es posa de manifest en 
l’esborrany de l’informe. 

Comentaris: 

La plantilla de la corporació s’ha incrementat en el l’exercici de 2004 respecte a la del 
de 2003, en un lloc. 

En l’informe, quan ens referim que la corporació no ha subministrat la plantilla 
corresponent a l’exercici de 2003, volem dir una plantilla “valorada”, com la que ha 
d’acompanyar a l’expedient de pressupost. Podem acceptar-hi, però, la informació que 
es publica en el BOP. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

Eliminar el paràgraf següent: 

“La corporació no ha subministrat la plantilla corresponent a l’exercici de 2003, 
necessària per a fer un estudi comparatiu amb la de l’exercici de 2004.” 

Al·legació 16ª 

Apartat 7.2, paràgraf 13 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

La imputació de despeses en la partida corresponent la va realitzar la senyora secretària-
interventora, d’acord amb el seu criteri  tècnic. 

Comentaris: 

És un comentari que no aporta cap informació addicional. 

Conseqüències en l’informe: Ha de mantenir-se la redacció actual de l’informe. 

Al·legació 17ª 

Apartat 7.2, paràgraf 22 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

El reconeixement de les despeses jurídiques que corresponen als procediments judicials 
dels exercicis de 1997 a 2004, es va efectuar seguint les instruccions de la senyora 
secretària mitjançant el reconeixement extrajudicial aprovat per l’Acord del Ple, de data 
30 de novembre de 2004, a càrrec de la partida 226/121 i tot diferenciant parcialment 
l’import per a l’exercici de 2005. 
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Comentaris: 

La tramitació de l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits, realitzada per la 
corporació, presenta les qüestions següents: 

- Es presenta una sèrie de factures al cobrament, per un import global de 159.845 
euros. En la certificació del Ple consta que no hi ha consignació suficient per fer 
efectiva la totalitat de les factures presentades, i deixen la resta per a l’exercici 
posterior. 

 A l’efecte, cal assenyalar la necessitat de realitzar, quan no hi existisca 
consignació suficient, la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits. 

- No consta que s’hi haja formalitzat un expedient amb el suport documental 
suficient. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

En el paràgraf 22, l’últim punt i seguit, on diu: 

“... Cal assenyalar que l’Ajuntament no ha tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits.” 

Ha de dir: 

“... Cal assenyalar que l’Ajuntament no ha tramitat convenientment el corresponent 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.” 

Al·legació 18ª 

Apartat 7.2, paràgraf 23 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

Els imports abonats a l’assessor legal durant els exercicis de 2003 i 2004, pugen segons 
les respectives certificacions de retencions que s’aporten a 94.588 euros i 66.801 euros, 
respectivament. Aquestes quantitats són inferiors a les determinades en l’esborrany de 
l’informe. 

Així mateix, l’Alcaldia ha resolt incoar expedient de contractació dels serveis jurídics 
per a la seua regularització, seguint les recomanacions de la Sindicatura. 

Comentaris: 
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En primer lloc hem de comentar que en l’esborrany de l’informe únicament es recull, en 
la pàgina 26 citada, l’import abonat en l’exercici de 2004, i no s’hi fa cap menció a la 
quantitat satisfeta en 2003. 

Cal destacar que en l’exercici de 2004, tal i com figura en l’acta del Ple de data 30 de 
novembre de 2004, les factures pendents de reconeixement, presentades al cobrament 
per l’assessor jurídic, per les actuacions derivades dels procediments en els quals 
l’Ajuntament es troba incurs, pugen a 159.845 euros, dels quals, en no haver 
consignació pressupostària suficient, se n’han reconegut i se’n proposa el pagament de 
133.201 euros. D’aquesta xifra, durant l’exercici de 2004, s’han pagat tres factures per 
un total de 60.235 euros i la resta queda pendent de pagament per a l’exercici següent. 

Així mateix, tal com es desprén del llibre major, durant l’exercici de 2004, pel concepte 
226, “Despeses jurídiques”, que correspon als serveis prestats en els distints 
procediments, s’han realitzat pagaments procedents de les factures presentades en 
l’exercici de 2003, per un import de 53.800 euros. 

Així mateix, pels serveis prestats per assistències, percep un import de 1.917 euros 
mensuals. El muntant satisfet en l’exercici de 2004 per aquest concepte, puja a 21.089 
euros. 

El model 110 de “retencions i ingressos a compte”,únicament recull els pagaments 
realitzats en l’exercici de 2004, corresponents a obligacions reconegudes en aquest 
mateix exercici. Per tant, no recull els pagaments efectuats d’obligacions pendents de 
pagament a 31 de desembre de 2003 i que han sigut satisfetes en l’exercici de 2004. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

El paràgraf 23 de l’apartat 7.2, queda redactat de la següent manera: 

“Durant l’exercici de 2004, s’han pagat en el cas de l’assessor legal, factures per import 
de 135.124 euros; i pel que fa al procurador la totalitat del deute, que pujava a 12.245 
euros.” 

Al·legació 19ª 

Apartat 2.2, paràgraf 13 i apartat 7.4, paràgraf 6 de l’esborrany de l’informe 

Resum al·legació: 

En relació amb l’inventari de béns del patrimoni municipal, l’Ajuntament manifesta que 
va encarregar elaborar-lo a una empresa i que els treballs ja estan acabats. L’inventari 
va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de desembre i se’n va trametre una 
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còpia al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que ha confeccionat un inventari de béns que ha sigut aprovat 
pel Ple el dia 20 de desembre de 2006. N’adjunten una còpia de l’Acord del Ple, però no 
una còpia de l’inventari. 

Conseqüències en l’informe: Modificar l’informe en els termes següents: 

Substituir el paràgraf f) de l’apartat 2.2 de l’esborrany de l’informe per: 

f) Tal com es posa de manifest en l’apartat 7.4 d’aquest Informe, la corporació no 
disposa d’un inventari actualitzat de béns; no obstant això, en al·legacions, la 
corporació ens ha tramés una còpia de l’Acord del Ple, de data 20 de desembre 
de 2006, d’aprovació de l’inventari de béns del patrimoni municipal a 31 de 
desembre de 2005. 

Substituir el paràgraf 7 de l’apartat 7.4 de l’esborrany de l’informe per: 

- “La corporació no disposa d’un inventari actualitzat de béns; no obstant això, en 
al·legacions, la corporació ens ha tramés una còpia de l’Acord del Ple, de data 
20 de desembre de 2006, d’aprovació de l’inventari de béns del patrimoni 
municipal a 31 de desembre de 2005”. 

 

 

 

 

 

 

 

 




