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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonaments de la fiscalització 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà incloure en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008 la realització d'una fiscalització consistent a 
efectuar un seguiment de les recomanacions recollides en l'informe de fiscalització de 
l'Ajuntament de Rocafort corresponent a l'exercici de 2004. 

El 27 de juny de 2008, el Consell de la Sindicatura acordà ampliar l'abast de la 
fiscalització, amb la finalitat de comprovar determinats fets que havien sigut posats en 
coneixement d'aquesta institució, relatius a les retribucions als membres de la 
corporació i al cobrament de diversos ingressos en la Casa de la Cultura. 

1.2 Objectius 

1.2.1 Objectiu general 

En el present treball, l'objectiu de la fiscalització ha sigut de revisar si la normativa 
comptable i de gestió s'ha aplicat adequadament a les àrees analitzades. Aquest objectiu 
ha sigut fixat d'acord amb l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes; amb el Programa Anual d'Actuació de 2008, 
aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió del dia 20 de desembre de 
2007, i amb l'ampliació de l'abast de la fiscalització, aprovada pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes el 27 de juny de 2008. 

1.2.2 Objectius específics 

La fiscalització ha consistit a fer un seguiment de les recomanacions contingudes en 
l'informe que al seu dia va emetre aquesta Sindicatura de Comptes; sense perjudici 
d'efectuar una comprovació formal del Compte General corresponent a l'exercici de 
2006. També s'hi ha inclòs una àrea destinada exclusivament a verificar els fets que han 
motivat l'ampliació de l'abast de la fiscalització. 

A.1 Àrea general 

a) Comprovar que l'entitat haja presentat en temps i forma el Compte 
General corresponent a l'exercici de 2006. 

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

A.2 Seguiment de les recomanacions 

a) Conéixer les mesures que l'ajuntament diu que ha aplicat per complir les 
recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització. 

b) Valorar les mesures i la seua aplicació. 
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c) Determinar les recomanacions que cal seguir mantenint, o aquelles noves 
que -si és el cas- ha d'aplicar l'Ajuntament. 

A.3 D'altres aspectes 

a) Comprovar l'adequació al principi de legalitat de les percepcions rebudes 
pels membres de la corporació durant els exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

b) Analitzar el cobrament dels ingressos efectuats en la Casa de la Cultura 
des de setembre de 2006 fins al tercer trimestre de 2008. 

1.3 Abast de la fiscalització 

1.3.1 Sobre la formació del Compte General 

El Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 està format pel 
balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost 
i la memòria. El Compte General va ser presentat a la Sindicatura de Comptes el 22 de 
febrer de 2008, després d'haver-lo aprovat el Ple de l'Ajuntament el 26 d'octubre de 
2007. 

D'acord amb els objectius de la fiscalització detallats en l'apartat 1.2 d'aquest Informe, 
és necessari assenyalar que el seu abast no es correspon amb el d'una auditoria completa 
dels comptes anuals (tal com aquesta es considera en els "Principis i normes d'auditoria 
del sector públic" dels OCEX), sinó que consisteix en una revisió limitada de l'aplicació 
de la normativa comptable i de gestió de les àrees analitzades. A aqueix efecte, hem fet 
les proves d'auditoria que s'han considerat pertinents, conformement als "Principis i 
normes d'auditoria del sector públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de 
fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Hem de destacar les limitacions a l'abast derivades de no haver-nos facilitat la 
documentació que es concreta en l'apartat 6.2 d'aquest Informe. Així mateix, cal fer 
constar que tampoc no ens han proporcionat la carta de manifestacions degudament 
formalitzada; encara que sí que ens han donat informació sobre litigis existents 
relacionats amb qüestions que es tracten en l'apartat 6 del present Informe. 

1.3.2 Sobre el seguiment de les recomanacions 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.2, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.3.1, hem revisat l'aplicació de les recomanacions 
efectuades en l'Informe corresponent a 2004. 

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

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, per a la Reforma de la Funció Pública. 
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- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local. 

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

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (vigent fins a 2006). 

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

- Text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 

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

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

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova el model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local 
(d'ara endavant ICAL). 

És necessari indicar que el seguiment de les recomanacions s'ha concretat a aquelles que 
no s'esgotaven en l'exercici i a les que no es referien a incompliments genèrics de la 
normativa aplicable. 

1.4 Àmbit temporal 

L'abast d'aquest treball ha comprés des de l'exercici de 2004 fins al tercer trimestre de 
2008. No obstant això, el compliment de les recomanacions referides a la comptabilitat, 
l'hem comprovat posant atenció fonamentalment al que va succeir en l'exercici de 2006, 
que és l'últim Compte General retut. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Sobre la formació del Compte General 

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

2.2 Sobre el seguiment de les recomanacions 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.3.2, tot seguit 
exposem les següents conclusions en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

a) L'Ajuntament ha dut a la pràctica la regularització de l'ajust que es comentava en 
l'informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2004. Tanmateix, 
continuen sense reflectir en la comptabilitat tot el deute contret amb l'entitat 
metropolitana per al tractament de residus. També està pendent de confeccionar 
l'inventari de béns; si bé és cert que hom ha iniciat els tràmits per a fer-ho. 

b) Pel que fa a la gestió de personal, l'Ajuntament ha elaborat una relació de llocs 
de treball. No obstant això, encara no s'han recollit en l'expedient ni en el 
registre de personal les dades a què es refereix el Reial Decret 1.405/1986, de 6 
de juny. 

c) Quant a les recomanacions efectuades al seu dia sobre la contractació 
administrativa, cal indicar que les proves efectuades han posat de manifest que 
hom ha realitzat despeses sense haver-ne instruït l'expedient de contractació. 

2.3 Sobre uns altres aspectes 

De les comprovacions realitzades sobre les retribucions dels membres de la corporació i 
els ingressos efectuats en la Casa de la Cultura, en destaca el següent: 

a) L'existència de percepcions de retribucions d'un membre de la corporació que 
poden constituir un incompliment del règim d'incompatibilitats. 

b) El cobrament de determinats ingressos fins al 29 de juliol de 2008 sense 
cobertura legal i sense l'adequat control. Aquests ingressos, a més a més, 
s'usaren per a pagar determinades despeses que foren efectuades sense la 
fiscalització prèvia. 

 



Informe de seguiment de les recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització de l'Ajuntament de 
Rocafort corresponent a l'exercici de 2004 

- 8 - 

3. INFORMACIÓ GENERAL I PRESSUPOSTÀRIA 

3.1 Informació general 

3.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Horta Nord, de la província de València, amb 6.259 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2007. La corporació està 
formada per tretze membres, després de les eleccions de 2007. 

3.1.2 Ens dependents i participats 

Segons la informació que es desprén del Compte General, així com dels registres 
obtinguts del Ministeri d'Economia i Hisenda i del CIVIS, l'Entitat no té ens 
dependents. 

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

El quadre 1 reflecteix les dades d'aprovació dels pressuposts, i de les liquidacions 
corresponents, dels exercicis de 2006, 2007 i 2008. 

 
 2006 2007 2008 

Pressupost: 

Data d'aprovació 13/02/06 08/02/07 12/05/08 

Liquidació: 

Data d'aprovació 27/02/07 23/05/08 N/A 

Quadre 1 
 

Les dades que es reflecteixen en el quadre anterior mostren que l'Ajuntament no ha 
complit els terminis per a l'elaboració del pressupost. Aquesta observació és aplicable a 
la liquidació del pressupost de 2007. 

D'altra banda, cal fer referència al fet que el 5 de juliol de 2007 el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana desestimà el recurs d'apel·lació interposat per 
l'Ajuntament contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 
de València que anul·lava l'acord d'aprovació del pressupost de 2004 per no haver 
facilitat determinada documentació relacionada amb aqueix pressupost i per mancar de 
l'annex d'inversions de totes les especificacions exigides legalment. 

Sobre l'execució de l'esmentada sentència, és rellevant un informe de la Secretaria que 
assenyalava que: "El que pertoca és que el Ple de l'Ajuntament acate el veredicte de la 
sentència 707/07 i que trameta tal acatament a la Sala Segona Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, perquè 
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així conste i als efectes oportuns, ja que el pressupost de 2004 està executat, tancat i 
liquidat, i aquesta Secretaria considera que la citada sentència té un caràcter 
declaratiu i no executiu". 
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4. COMPTE GENERAL 

4.1 Tramitació 

El Compte General, el va formar la Intervenció el 24 de juliol de 2007 i fou sotmés dues 
vegades a la Comissió Especial de Comptes: la primera el 31 de juliol de 2007 i la 
segona el 28 de setembre de 2007. En aquesta última sessió es manifesta que, en l'acta 
de l'anterior Comissió de 31 de juliol de 2007, no constava tota la informació 
sol·licitada sobre el Compte General. El Compte va ser provat pel Ple de l'Ajuntament el 
26 d'octubre de 2007. 

El quadre 2 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què aqueixos 
tràmits han sigut formalitzats. 

 
Exercici 2006 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment

Formació, per part de la Intervenció, del Compte General i 
tramesa a la Comissió Especial de Comptes 01/06/07 24/07/07 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes No consta 31/07/07 

Nou informe de la Comissió Especial de Comptes No consta 28/09/07 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/27 26/10/07 

Enviament a la Sindicatura de Comptes 31/10/07 22/02/08 

Quadre 2 
 

4.2 Contingut 

En el quadre 3 figuren els estat que integren el Compte General, conformement a la 
regla 98 de la ICAL. 

 
Estats Exercici 2006 

Balanç Consta 

Compte del resultat economicopatrimonial Consta 

Estat de liquidació del pressupost Consta 

Memòria Consta 

Acta d'arqueig a la fi de l'exercici Consta 

Certificacions i conciliacions bancàries a la fi de l'exercici Consta 

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

- No s'hi inclouen les certificacions bancàries dels comptes que, segons la 
comptabilitat de l'Ajuntament, presenten saldo zero. Tampoc no hi figura la 
conciliació del compte número 6000556417; aquest compte presenta un saldo a 
31 de desembre de 2006, segons la comptabilitat de l'Ajuntament, de 3.806 
euros; mentre que, segons les certificacions de l'entitat bancària a la mateixa 
data, el saldo era de 10.000 euros. Hi ha, per tant, una diferència sense conciliar 
de 6.194 euros. 

- En l'exercici de 2006 el total de l'epígraf A.IV, "Resultats de l'exercici", del 
passiu del balanç, presenta una diferència de 10.937 euros respecte de l'estalvi o 
de la pèrdua d'estalvi del compte del resultat economicopatrimonial. En 
l'exercici de 2005, la diferència entre aqueixes magnituds s'eleva a 57.390 euros. 

- L'import de les obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost de 
despeses, que és de 5.339.565 euros, presenta una diferència amb la suma de 
l'haver del compte 400, "Creditors per obligacions reconegudes del pressupost 
de despeses corrents", del balanç de comprovació, que s'eleva a 5.339.649 euros. 
Igual ocorre amb les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 
2006 segons la liquidació del pressupost de despeses, les quals s'eleven a 
376.993 euros; mentre que el saldo del citat compte 400 del balanç de 
comprovació és de 377.077 euros. 

- L'import de les desviacions de finançament positives i negatives de l'exercici del 
resultat pressupostari, que pugen respectivament a 234.756 i 46.789 euros, no 
coincideix amb el total de les desviacions de finançament de l'exercici positives i 
negatives de les despeses amb finançament afectat de la memòria, que figuren 
sense import. 

- El saldo inicial i final i els moviments dels epígrafs de l'immobilitzat, no 
coincideix amb les dades que s'aporten en la memòria. 

- Els saldos final i inicial dels fons propis de la memòria, que hi figuren sense 
import, no coincideixen amb els saldos dels exercicis de 2006 i anterior de 
l'epígraf 'A', "Fons propis", del passiu del balanç, que pugen respectivament a 
8.239.850 i 8.749.102 euros. 

- El total pendent a 31 de desembre de l'"Estat del deute. Capitals. Deutes en 
moneda nacional" de la memòria, no coincideix -per un import d'1.815.409 
euros- amb la suma dels epígrafs del passius del balanç C.I.1-2, C.II.1-2, D.I.1-2 
i D.II.1-2; llevat dels comptes 176, "Interessos a llarg termini de deutes amb 
entitats de crèdit", i 526, "Interessos a curt termini de deutes amb entitats de 
crèdit", del balanç de comprovació. 
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- El total pendent a 31 de desembre de l'"Estat del deute. Capitals. Deutes en 
moneda distinta de l'euro" de la memòria, no coincideix -per un import de 
576.940 euros- amb la suma dels epígrafs del passiu del balanç C.I.4, C.II.3, 
D.I.4 i D.II.3; llevat dels comptes 159, "Interessos a llarg termini d'emprèstits i 
d'altres emissions anàlogues en moneda distinta de l'euro", 179, "Interessos a 
llarg termini de deutes en moneda distinta de l'euro", 509, "Interessos a curt 
termini d'emprèstits i d'altres emissions anàlogues en moneda distinta de l'euro", 
i 529, "Interessos a curt termini de deutes en moneda distinta de l'euro", del 
balanç de comprovació. 

- L'import dels drets pendents de cobrament a 31 de desembre dels "Drets per a 
cobrar de pressuposts tancats. Drets cancel·lats" de la memòria, presenta una 
diferència de 10.260 euros amb el saldo del compte 431, "Deutors per drets 
reconeguts. Pressuposts d'ingressos tancats", del balanç de comprovació, una 
vegada deduïda la suma de l'haver dels comptes 434, "Drets anul·lats de 
pressuposts tancats", i 439, "Drets cancel·lats de pressuposts tancats". Aquesta 
diferència també es produeix entre l'import dels drets pendents de cobrament de 
pressuposts tancats del "Romanent de tresoreria" de la memòria, i el total dels 
drets pendents de cobrament a 31 de desembre dels "Drets per a cobrar de 
pressuposts tancats" de la memòria. 

- L'import de l'excés de finançament afectat del "Romanent de tresoreria" de la 
memòria, que s'eleva a 775.114 euros, no coincideix amb el total de les 
desviacions de finançament acumulades positives de les "Despeses amb 
finançament afectat. Desviacions de finançament" de la memòria, que presenta 
un import de zero euros. 

- En els "Fons líquids" del romanent de tresoreria, no s'ha tingut en compte la 
caixa de la corporació; raó per la qual l'import dels dits fons és 1.598 euros 
menor que les magnituds que es registren en l'estat de tresoreria i en el balanç. 

- Existeix una imposició a curt termini de 300.000 euros que calia haver registrat 
en "Inversions a curt termini"; tanmateix, figura en el compte de tresoreria. 

4.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

En l'annex I es mostren el balanç i el compte de resultats, així com les variacions entre 
els exercicis de 2005 i 2006. L'actiu i el passiu, en l'exercici de 2006, ascendiren a 
11.572.424 euros; cosa que suposa una disminució del 6,2% respecte a l'exercici de 
2005. 

En relació amb el compte de resultats, es pot destacar que s'hi ha passat d'un estalvi en 
l'exercici de 2005 d'1.230.510 euros, a un desestalvi en l'exercici de 2006 de 520.189 
euros. 

En l'annex I també figura la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici 
de 2006, el resultat pressupostari, l'estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les 
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obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats i l'estat de romanent de tresoreria 
de l'exercici de 2006. 

En el pressupost de despeses, és significatiu el grau d'execució (que relaciona les 
obligacions reconegudes amb les previsions definitives), que s'eleva a un 74,7%. El grau 
de compliment (que relaciona els pagaments amb les obligacions reconegudes), s'eleva 
al 92,9%. 

En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució (que relaciona els drets reconeguts amb 
les previsions), va ser del 78,2% i el de compliment (que relaciona els ingressos amb els 
drets reconeguts), al 80,5%. 

També són significatius els aspectes següents: 

- Els drets reconeguts dels capítols 7 i 9 de l'estat d'ingressos, "Transferències de 
capital" i "Passius financers", estan pendents de cobrament a 31 de desembre. El 
capítol 7 mostra un baix grau d'execució, del 39,9%. 

- El baix grau d'execució del capítol 6 de l'estat de despeses, "Inversions reals", 
que és del 20,2%. 

- El resultat pressupostari sense ajustar es xifra en 250.495 euros i l'ajustat, en 
265.623 euros. 

- El romanent de tresoreria destinat a despeses generals va ser de 831.582 euros i 
l'import del romanent de tresoreria total, de 2.302.490 euros. 

- L'existència de dos expedients de reconeixement extrajudicial, un d'aprovat el 19 
de maig de 2006, per 531.792 euros, i un altre d'aprovat el 26 d'octubre de 2007 
per 259.438 euros. 
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, es va elaborar un informe (d'ara endavant 
Informe de 2004) sobre la tramitació del Compte General corresponent a l'exercici de 
2004 i la fiscalització de determinades àrees, en el qual es van assenyalar les situacions 
que havien de ser objecte d'atenció i millora per part dels responsables de l'Ajuntament. 

L'Informe de 2004 agrupava les recomanacions en quatre apartats. El primer feia 
referència a la formació i rendició del Compte General; el segon, a l'àrea de personal; el 
tercer, a l'endeutament, i el quart, a la contractació. 

Tenint en compte el fonament de la fiscalització establit en el punt 1.1 i els objectius 
específics establits en el punt 1.2, hem analitzat l'aplicació en anys successius de les 
recomanacions de l'exercici de 2004. 

5.1 Recomanacions sobre el Compte General i l'àrea d'endeutament 

En el quadre següent figuren les recomanacions efectuades en l'Informe de 2004, les 
mesures aplicades o que pensa aplicar l'Ajuntament i la valoració global sobre la 
suficiència de les mesures i de la seua aplicació; sense perjudici dels comentaris que es 
facen posteriorment. 

 

Recomanació 
Mesures aplicades o que 

l'Ajuntament pensa aplicar 
Valoració global 

de la mesura 
Compliment de 

la mesura 
La regularització del 
patrimoni de l'Ajuntament per 
l'import correcte, 
concretament de 388.409 
euros. Adequada Aplicada 

L'Entitat ha de continuar els treballs 
iniciats de regularització de la 
comptabilitat, registrant els ajusts que 
deriven del present Informe i tots els 
altres que calga, i promoure alhora 
l'actualització d'un inventari de tots els 
béns, drets i càrregues que 
constitueixen el seu patrimoni, 
degudament valorats conformement al 
que s'estableix en la normativa 
comptable i en el Reglament de Béns de 
les Entitats Locals, a l'objecte que el 
balanç de situació reflectisca l'autèntica 
situació patrimonial de l'Entitat. 

Iniciar els treballs per a la 
confecció de l'inventari. Adequada Pendent 

Quant al deute de l'Ajuntament amb 
l'Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus, i tal com es 
determina en la nova normativa 
comptable aplicable, les obligacions 
vençudes que no puguen ser aplicades 
al pressupost, a 31 de desembre han de 
ser registrades en el compte "Creditors 
per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost". 

En l'informe del Compte 
corresponent al 2006, es 
recull el principal del deute 
amb l'Entitat Metropolitana 
per al Tractament de Residus. Inadequada Aplicada 

Quadre 4 
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En l'Informe de 2004 s'indicava l'efecte que havia tingut en el balanç i en el compte de 
resultats la inadequada comptabilització efectuada en el capítol 9, "Passius financers", 
d'un import de 388.409 euros. L'Ajuntament, amb data 9 de maig de 2008, ha 
regularitzat aqueix fet. 

També s'hi va al·ludir a la inexistència de l'inventari de béns, situació que no ha canviat 
a la data d'elaboració del present Informe; no obstant això, ens han fet saber que en el 
pressupost de 2008 es considera el crèdit que cal per a efectuar la despesa que comporta 
la realització de l'inventari. 

La segona recomanació d'aquest apartat feia referència a la inexistència de comptabilitat 
sobre el deute mantingut amb l'entitat que prestava el servei metropolità de tractament i 
eliminació de residus. A fi de comprovar si això s'havia solucionat, hem demanat a la 
citada entitat que confirmés quin deute hi tenia l'Ajuntament a 31 de desembre de 2006. 
En el quadre següent es reflecteix el deute de l'Ajuntament amb l'esmentada entitat, 
segons la informació facilitada per aquesta. 

 

Concepte 
Import pendent a 
31/12/06 (euros) 

Aportacions per prestació del servei metropolità de 
tractament i eliminació de residus durant l'exercici de 2004 117.628 

Liquidació interessos de demora per ajornament/ 
fraccionament (Resolució 267/2005) 3.006 

Liquidació interessos de demora per ajornament (Resolució 
280/2006) 6.538 

Total 127.172 

Quadre 5 
 

En relació amb això d'abans, cal assenyalar que la comptabilitat de 2006 no registra 
aqueix deute. L'informe d'Intervenció sobre el Compte General de 2006 indica que 
"existeix un deute per import de 117.628 euros que no ve recollit en el compte 413, 
perquè no correspon a despeses realitzades durant l'exercici; la qual cosa és 
independent de l'existència del deute i, per tant, del deure de minorar el romanent en la 
dita quantia". 

Si bé és cert que la regla 71 al·ludeix a obligacions i despeses realitzades durant 
l'exercici, és necessari considerar els principis comptables que, d'acord amb el mateix 
Pla, hauran d'orientar-nos perquè els comptes anuals expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de 
l'entitat. 

Per tot això, el Compte General de 2006 de l'Ajuntament havia d'haver recollit el deute 
esmentat, tant a escala pressupostària com patrimonial; no obstant això, si no havia sigut 
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possible imputar-lo al pressupost, el que calia haver fet era registrar-lo en el compte 
413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost". 

En aqueix sentit, la regla 71 de la ICAL assenyala que cal registrar, almenys a 31 de 
desembre, el reconeixement de les obligacions pendents d'aplicar a pressupost. 

En relació amb l'any 2007, hem comprovat que s'ha reconegut en el pressupost del dit 
exercici l'obligació derivada de la prestació de serveis realitzats per l'empresa de 
tractament de residus EMTRE, per import de 13.092 euros. Altrament, hom no ha 
reconegut en el pressupost les obligacions corresponents als següents conceptes, els 
quals, a pesar d'això, sí que figuren en el compte 413: 

 

Concepte 
Import pendent a 
31/12/07 (euros) 

Liquidació interessos de demora per ajornament/ 
fraccionament (Resolució 267/2005) 3.006 

Liquidació interessos de demora per ajornament 
(Resolució 280/2006) 6.538 

Liquidació interessos de demora quotes del pla de 
cancel·lació de deute 2004 (Resolució 265/2007) 14.615 

Total 24.159 

Quadre 6 
 

5.2 Recomanacions sobre la gestió de personal 

En el quadre següent es resumeixen les recomanacions efectuades en l'Informe de 2004, 
les mesures aplicades o que l'Ajuntament pensa aplicar i la valoració global sobre la 
suficiència de la mesura i de la seua aplicació; sense perjudici dels comentaris que 
farem més avant. 
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Recomanacions 

Mesures aplicades o 
que l'Ajuntament 

aplicarà 
Valoració global 

de la mesura 
Compliment 
de la mesura 

L'Entitat ha d'elaborar una relació de 
llocs de treball que s'ajuste a la 
legislació de règim local i a les normes 
de funció pública de l'Estat, d'aplicació 
a les entitats locals, en la mesura en què 
són un instrument imprescindible per a 
l'ordenació i gestió del personal. 

Elaboració de la 
relació de llocs de 
treball. Adequada Aplicada 

Amb la finalitat de contribuir a millorar 
la gestió dels serveis municipals, és 
imprescindible adoptar les mesures 
necessàries per a reduir l'índex de 
temporalitat del personal de la plantilla, 
proveint els llocs de treball per mitjà 
dels procediments legalment establits, 
basats en els principis d'igualtat, mèrit i 
capacitat. Pendent   

L'Ajuntament ha de dotar-se d'un 
registre de personal en el qual s'incloga 
la informació que estableix el 
Reglament del Registre Central de 
Personal i Normes de Coordinació amb 
els de les Restants Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 
1.405/1986, de 6 de juny, de forma que 
les dades del dit Registre determinen las 
nòmines. 

L'Entitat ha de procurar que els 
expedients de personal continguen tota 
la documentació que calga per a complir 
el que es preveu en la legislació vigent. 

Se n'ha iniciat la 
creació per mitjà 
d'unes fitxes que han 
d'omplir els 
funcionaris de 
l'Entitat. Aquestes 
fitxes no recullen les 
dades que exigeix el 
citat Decret. Insuficient  

Quadre 7 
 

Quant a la primera recomanació de l'àrea de personal, l'Ajuntament, en sessió plenària 
realitzada el 6 de febrer de 2007, aprovà inicialment el document del catàleg-relació de 
llocs de treball d'aqueix Ajuntament. Prèviament, s'havia sotmés aqueix assumpte al 
dictamen preceptiu de la corresponent Comissió d'Hisenda i Govern Interior, de 2 de 
febrer de 2007. 

L'acord d'aprovació inicial de la RLT fou sotmés a informació pública per mitjà d'un 
edicte publicat en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província de València número 40, de 16 de febrer de 2007. 

Es van presentar al·legacions i reclamacions a la RLT inicialment aprovada, les quals 
foren resoltes pel Ple de l'Ajuntament, i s'aprovà la RLT en la sessió de 30 de març de 
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2007. Prèviament s'havia sotmés aquest assumpte al preceptiu dictamen de la 
corresponent Comissió d'Hisenda i Govern Interior, realitzada també el 30 de març de 
2007. 

En relació amb la segona recomanació, segons un informe de Secretaria de 7 de maig de 
2008 l'evolució del personal és la següent: 
 

Quadre 8 
 

Tal com podem observar en el quadre, l'índex de temporalitat del personal de la plantilla 
no ha descendit en els últims quatre anys. 

Quant al Registre de Personal, la Secretaria, en un informe de data 14 d'abril de 2008, 
assenyala que aquest registre és de creació recent i afirma que ha començat a funcionar 
el passat més de febrer de 2008, a partir de la creació mateixa del registre per Resolució 
de l'Alcaldia de data 8 de febrer de 2008; en aquesta Resolució -entre altres extrems- 
s'estableix el següent: 

- Lliurar a cada treballador municipal la corresponent "fitxa", que ha de ser 
omplida i incorporada al Registre de Personal, i fer-ne còpia de cada una perquè 
en quede constatació en l'expedient personal de cada treballador que es troba en 
el departament de Personal de l'Ajuntament. 

- Les dites "fitxes" s'han lliurat als caps dels distints departaments municipals 
(Administració General, Policia Local, Oficina Tècnica, Jutjat de Pau, 
Manteniment, Casa de la Cultura, Agència de Desenvolupament Local, Oficina 
d'Esports, Departament de Benestar Social), perquè les repartisquen entre els 
treballadors públics de l'Ajuntament, i al dia de la data de l'informe ja han sigut 
tornades a les oficines municipals, a Secretaria, perquè en faça la inscripció, la 
qual es troba actualment en tramitació. 

Hom ha aportat a aquesta Sindicatura una mostra de les fitxes que han d'omplir els 
funcionaris de l'Entitat, i hem comprovat que no recullen les dades que haurien de 
contenir segons el Reial Decret 1.405/1986, de 6 de juny, modificat pel Reial Decret 
2.073/1999, de 30 de desembre; de manera que els expedients de personal tampoc no 

Personal Ajuntament 

Nombre de 
persones a 
31/12/04 

Nombre de 
persones a 
31/12/05 

Nombre de 
persones a 
31/12/06 

Nombre de 
persones a 
31/12/07 

Funcionari de carrera 17 18 18 24 

Funcionari interí 10 8 9 12 

Laboral fix 10 9 9 4 

Laboral eventual 50 47 52 56 

Total 87 82 88 96 
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contenen aqueixa informació, entre altres dades relatives a la presa de possessió, els 
cessaments, els canvis en la situació administrativa, el reconeixement de triennis, etc. 

5.3 Recomanacions sobre contractació 

En el quadre següent es mostren les recomanacions relatives a l'àrea de contractació 
efectuades en l'Informe de 2004. No hi figuren les mesures aplicades o que l'Ajuntament 
pensa aplicar, perquè no les han assenyalades. 

 
Recomanació 

L'Ajuntament ha de procurar una major diligència en la tramitació i execució dels expedients de 
contractació, ajustant-se als tràmits i procediments establits en la LCAP, tant pel que fa als aspectes 
formals, com als relatius a l'adjudicació i publicitat dels contractes, a l'objecte que compten amb una 
concurrència efectiva. 

En la tramitació d'expedients de contractació pel procediment d'urgència, l'Entitat ha de limitar-se a 
aquelles circumstàncies que constituïsquen una vertadera causa que la justifique, les quals han de 
quedar suficientment acreditades en els expedients. 

L'experiència de l'empresari forma part de l'acreditació de la seua solvència tècnica, i queda justificada 
amb el compliment del requisit de classificació exigit per poder concórrer-hi; raó per la qual 
l'Ajuntament no ha d'utilitzar-la com a criteri d'adjudicació. 

L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que es produïsquen factures per serveis 
extraordinaris o per ampliació de serveis especialment significatives que suposen una autèntica 
modificació del contracte. L'Ajuntament hauria de promoure, si és el cas, el procediment previst en 
l'article 102 del Reglament de la LCAP, relatiu al procediment per a modificar els contractes. 

Les obligacions que deriven de l'execució dels contractes han de ser reconegudes, en tots els casos, 
conformement a l'article 59.2 del Reial Decret 500/1990 i a les bases d'execució del seu pressupost 
anual. 

Quadre 9 
 

A fi de conéixer la forma en què actualment es tramiten els contractes realitzats per 
l'Ajuntament, hem seleccionat -a partir de la declaració anual d'operacions amb terceres 
persones (model 347)- quatre creditors, segons el detall següent: 

 

Objecte del contracte 
Procediment de 

selecció 
Import d'adjudicació 

(euros) 

Adequació Llar Jove 2ª fase Concurs 92.253 

Subministrament No consta 12.556 

Subministrament No consta 55.360 

Subministraments escolars No consta 22.342 

Quadre 10 
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De la informació facilitada sobre aquestes operacions cal destacar que solament s'ha 
instruït expedient de contractació per a un dels contractes que figuren en el detall 
anterior; quan, per raó de la seua quantia, calia haver-ne fet per a tots. En l'expedient de 
contractació relatiu a "Condicionament Llar Jove, 2ª fase", s'ha observat: 

a) Que ha sigut tramitat amb caràcter d'urgència sense que hi conste la justificació 
per a aquesta actuació, i figura la inclusió de l'experiència de l'empresari com a 
criteri d'adjudicació. 

b) Que l'acta de replantejament previ es produeix quatre mesos més tard de la firma 
del contracte; quan calia haver-la feta en un termini màxim d'un mes, segons 
l'article 142 de la LCAP. 

A partir de tot això, es pot concloure que la tramitació de contractes per part de 
l'Ajuntament ha de ser objecte de millora, tenint en compte les observacions i 
recomanacions que es van fer en l'Informe de 2004 i les que es fan en l'Informe actual. 
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6. D'ALTRES ASPECTES 

6.1 Antecedents 

Mitjançant un escrit de 5 de juny de 2008 del portaveu d'un grup municipal de 
l'Ajuntament de Rocafort, es van posar en coneixement d'aquesta Sindicatura diversos 
fets que donaren motiu a ampliar l'abast de la fiscalització de l'Ajuntament. Això 
implicà incloure en l'abast de la fiscalització comprovar si les retribucions percebudes 
pels regidors de la corporació en els exercicis de 2005, 2006 i 2007 s'havien ajustat a les 
normes que regulen les dites retribucions i als acords que les van aprovar. També se 
n'amplià l'abast per verificar la pertinència legal del cobrament de determinats ingressos 
efectuats des de setembre de 2006 fins al tercer trimestre de 2008 en la Casa de la 
Cultura. 

Mitjançant un escrit d'aquesta Sindicatura de Comptes de data 2 de juliol de 2008, es va 
sol·licitar la documentació que, en principi, es considerava necessària per a efectuar les 
comprovacions motivades per l'ampliació de l'abast de la fiscalització. 

El 14 de juliol de 2008 l'Ajuntament demanà la suspensió del termini per a trametre la 
documentació sol·licitada, al·legant que les qüestions sotmeses a comprovació estaven 
sent enjudiciades pel Tribunal de Comptes. Aquesta petició va ser desestimada per 
aquesta Sindicatura de Comptes, per escrit, per les raons següents: 

a) La documentació demanada a aqueix Ajuntament (la suspensió del termini 
d'enviament de la qual ha sigut sol·licitada), és necessària per a efectuar la 
fiscalització d'acord amb l'abast fixat pel Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes. 

b) Una fiscalització no té per objecte, exclusivament, determinar si existeixen o no 
indicis de responsabilitat comptable, tal com assenyala l'article 8.3 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

c) En la documentació aportada per l'Ajuntament en l'escrit de sol·licitud de 
suspensió, figura una fotocòpia d'una acta que té el caràcter de liquidació 
provisional de les actuacions prèvies 45/08, en la qual el delegat instructor del 
Tribunal de Comptes practica una liquidació negativa i fa referència als fets 
denunciats. 

d) A més a més, no és possible accedir a la petició de suspensió d'enviament de la 
documentació sol·licitada a l'Ajuntament, perquè no existeix cap norma que 
declare l'existència dels efectes suspensius invocats. 

En l'escrit en què es va desestimar la petició de suspensió, encara tornàrem a requerir la 
documentació sol·licitada el 2 de juliol de 2008. 

El 13 d'agost de 2008 es va rebre a la Sindicatura una part de la documentació 
sol·licitada en els escrits de dates 2 i 21 de juliol de 2008. 
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Com que no ens havien proporcionat documentació essencial per a fer la fiscalització, 
en reiteràrem la petició i donàrem un nou termini, aquesta vegada fins al 15 de setembre 
de 2008. El 23 d'octubre de 2008 l'Ajuntament va enviar la documentació sol·licitada; 
però sense desglossar -a pesar que ho havíem demanat- els imports percebuts per cada 
regidor, diferenciant entre assistència, dedicació parcial o dedicació exclusiva. 

6.2 Anàlisi de les retribucions percebudes per membres de la corporació 

De la documentació facilitada per l'Ajuntament i la Diputació destaca el següent: 

a) L'Acord de l'Ajuntament que determinava el règim de retribucions dels membres 
de la corporació, adoptat el 13 de novembre de 2003 (del qual no consta que fos 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província), no indica si les assignacions 
aprovades corresponen a retribucions per dedicació exclusiva o parcial. 

b) En l'acta del Ple de la Diputació Provincial corresponent a la sessió realitzada l'1 
d'agost de 2003, es dóna compte del Decret del president de l'entitat sobre 
delegacions genèriques i específiques en favor de diversos membres de la 
corporació provincial, entre les quals figura la delegació feta a un membre de la 
Diputació que també deté la condició de regidor de l'Ajuntament de Rocafort. 

 En la mateixa sessió s'acorda aprovar el règim retributiu aplicable als membres 
de la corporació provincial, la relació numero 1 del qual comprén les quantitats 
que s'han de pagar a aquells que exerceixen el càrrec en règim de dedicació 
exclusiva, entre els quals apareix el corresponent a diputat/delegat, al qual 
s'assignen unes retribucions de 48.392 euros anuals. 

No obstant això, la persona que deté la doble condició de diputat i regidor de 
l'Ajuntament va percebre d'aquesta última entitat, des de desembre de 2003 fins a juny 
de 2007, les assignacions fixades als regidors amb competències delegades 
determinades en el Ple de l'Ajuntament de 13 de novembre de 2003; cosa que podria 
vulnerar el que es disposa en l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Quant a això, 
es pot assenyalar que aquesta qüestió està pendent de resolució en el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 2 de València i també en el Tribunal de Comptes, instàncies que 
decidiran el que pertoque en relació amb les quantitats percebudes. 

Els imports percebuts com a membre de la Diputació ascendiren a 173.938 euros, en els 
exercicis de 2005, 2006 i 2007; mentre que els percebuts com a regidor de l'Ajuntament 
van ser de 18.377 euros. 

6.3 Ingressos atípics 

A fi de comprovar els fets que havien sigut objecte de denúncia en relació amb el 
cobrament d'ingressos concernents a la Casa de la Cultura, el 2 de juliol de 2008 
sol·licitàrem diversa documentació; sol·licitud que fou reiterada el 21 de juliol i el 2 de 
setembre de 2008, i que l'Ajuntament aportà en la seua totalitat el 22 d'octubre de 2008. 
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L'examen de la documentació esmentada ha posat de manifest el cobrament d'ingressos 
no emparats per cap ordenança fiscal des de setembre de 2006 fins a juliol de 2008, per 
un import de -si més no- 1.920 euros en concepte d'un denominat "horari especial de 
guarderia"; quan el cobrament de qualsevol ingrés públic s'ha de realitzar conformement 
als procediments administratius corresponents i, pel que fa al cas que ens ocupa, d'acord 
amb el que s'estableix en els articles 40 i següents del TRLRHL (l'article 47 determina 
que la fixació d'un preu públic correspon al Ple de l'entitat). Aquesta observació és 
aplicable també a uns altres ingressos als quals fa referència l'informe d'Intervenció de 
16 d'octubre de 2008. 

D'altra banda, i segons que assenyala l'interventor, els dits ingressos es van realitzar 
sense el seu coneixement i fora del control de la tresoreria, cosa que implica la infracció 
de l'article 214 del TRLRHL, el qual exigeix la fiscalització prèvia de tot acte que 
genere drets o obligacions. A més a més, els cobraments anteriors a juny de 2007 -que 
ascendiren almenys a 420 euros-, no s'ingressaren en la tresoreria municipal i els van 
usar per a pagar diverses factures. En relació amb aquests fets, podem assenyalar que 
actualment hi ha en curs diligències d'investigació penal, iniciades per la Fiscalia 
Provincial de València en virtut d'una denúncia presentada. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 29 de juliol de 2008, aprovà 
definitivament l'ordenança que regula el preu públic de l'escola infantil municipal, la 
qual pren en consideració els conceptes que hom cobrava abans sense la deguda 
cobertura legal. 
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7. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions que assenyalarem tot seguit. 
Prèviament destacarem les efectuades en l'Informe de 2004 que han sigut ateses per 
l'Entitat. 

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

a.1) "L'Entitat ha de continuar els treballs iniciats en el sentit de regularitzar 
la comptabilitat, registrant els ajusts que deriven del present Informe." 

a.2) "L'Entitat ha d'elaborar una relació de llocs de treball que s'ajuste a la 
legislació de règim local i a les normes de funció pública de l'Estat 
aplicables a les entitats locals, en la mesura en què són un instrument 
imprescindible per a ordenar i gestionar el personal." 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
l'exercici de 2004: 

b.1) En relació amb el deute que l'Ajuntament té amb l'Entitat Metropolitana 
per al Tractament de Residus, segons el que determina la nova normativa 
comptable que hi és d'aplicació les obligacions vençudes que a 31 de 
desembre no hagen pogut ser aplicades al pressupost, cal registrar-les en 
el compte "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost". 

b.2) Amb la finalitat de contribuir a millorar la gestió dels serveis municipals, 
és imprescindible adoptar les mesures necessàries per a reduir l'índex de 
temporalitat del personal de la plantilla, proveint els llocs de treball per 
mitjà dels procediments legalment establits, basats en els principis 
d'igualtat, mèrit i capacitat. 

b.3) L'Entitat ha de procurar que els expedients de personal continguen tota la 
documentació que siga necessària, en compliment del que es preveu en la 
legislació vigent. 

b.4) L'Ajuntament ha de procurar una major diligència en la tramitació i 
execució dels expedients de contractació, ajustant-se als tràmits i 
procediments establits en la LCAP, tant pel que fa als aspectes formals, 
com a aquells que es refereixen a l'adjudicació i publicitat dels 
contractes, a l'objecte que compten amb una concurrència efectiva. 

b.5) La tramitació d'expedients de contractació pel procediment d'urgència 
s'ha de limitar a aquelles circumstàncies que constituïsquen una veritable 
causa que justifique tal urgència, i les dites circumstàncies han de quedar 
suficientment acreditades en l'expedient. 
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b.6) L'experiència de l'empresari forma part de l'acreditació de la seua 
solvència tècnica, la qual queda justificada amb el compliment del 
requisit de classificació exigit per a poder concórrer; per tant, 
l'Ajuntament no ha d'utilitzar tal experiència com a criteri d'adjudicació. 

b.7) L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que hi 
haja factures per serveis extraordinaris o per ampliació de serveis 
especialment significatives que suposen una autèntica modificació del 
contracte. L'Ajuntament hauria de promoure -si és el cas- el procediment 
previst en l'article 102 del Reglament de la LCAP, relatiu al tràmit que 
cal seguir per a les modificacions dels contractes. 

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

c.1) L'Ajuntament ha de fer un esforç per a millorar l'elaboració de la 
liquidació del pressupost i del Compte General, en temps i forma. En 
aqueix sentit, a més de complir els terminis, cal analitzar les incidències 
que sorgisquen a l'hora d'enviar el Compte General a través de la 
plataforma de rendició de comptes. 

c.2) Cal ultimar els treballs necessaris per a elaborar l'inventari de béns. 

c.3) S'ha de potenciar el control intern, amb la finalitat d'evitar la realització 
de despeses sense que haver-ne instruït el corresponent expedient de 
contractació, i l'existència d'obligacions i drets efectuats sense la 
preceptiva fiscalització prèvia. 
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8. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització que es va trametre al comptedant perquè, en el termini concedit, hi 
formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, s'ha d'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 s'han incorporat al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés -el 
qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades-, 
s'adjunten en els annexos II i III d'aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L'I�FORME 

 

D'acord amb l'article 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, i de l'article 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació per a 2008 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 28 d'abril de 2009, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

 

València, 28 d'abril de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

ESTATS COMPTABLES 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE ROCAFORT 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 

A) IMMOBILITZAT 8.703.793 9.126.266 4,9%
I. Inversions destinades a l'ús general 4.363.883 4.400.599 0,8%
II. Immobilitzacions immaterials - - -
III. Immobilitzacions materials 4.333.021 4.718.778 8,9%
IV. Inversions gestionades - - -
V. Patrimoni públic del sòl - - -
VI. Inversions financeres permanents - - -
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 6.889 6.889 0,0%
B) DESPESES PER A DISTRIB. DIVERSOS EXERS. - - -
C) ACTIU CIRCULANT 3.637.514 2.446.158 (32,8%)
I. Existències - - -
II. Deutors 2.225.320 1.098.764 (50,6%)
III. Inversions financeres temporals (89) - (100,0%)
IV. Tresoreria 1.412.282 1.347.394 (4,6%)
V. Ajusts per periodificació - - -

Total Actiu 12.341.306 11.572.424 (6,2%)
 

Passiu 2005 2006 Variació 

A) FONS PROPIS 8.749.102 8.239.850 (5,8%)
I. Patrimoni 6.791.254 6.791.254 0,0%
II. Reserves - - -
III. Resultats d'exercicis anteriors 669.947 1.957.847 192,2%
IV. Resultats de l'exercici 1.287.900 (509.252) (139,5%)
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES - - -
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 2.380.345 2.392.349 0,5%
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables - - -
II. D'altres deutes a llarg termini 2.380.345 2.392.349 0,5%
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits - - -
D) CREDITORS A CURT TERMINI 1.211.860 940.224 (22,4%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables - - -
II. D'altres deutes a curt termini 203.828 257.731 26,4%
III. Creditors 1.008.032 682.493 (32,3%)
IV. Ajusts per periodificació - - -

Total Passiu 12.341.306 11.572.424 (6,2%)



 

 

COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 
A) DESPESES 2005 2006 

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

2. Aprovisionaments - -

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 3.722.929 5.375.551

4. Transferències i subvencions 173.212 158.932

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 216.366 658.359

Estalvi 1.230.510 0
   

B) INGRESSOS 2005 2006 

1. Vendes i prestacions de serveis 26.966 78.202

2. Augment d'existències de productes - -

3. Ingressos de gestió ordinària 3.559.721 3.302.886

4. D'altres ingressos de gestió ordinària 195.327 185.160

5. Transferències i subvencions 1.550.262 1.840.355

6. Guanys i ingressos extraordinaris 10.742 266.051

Desestalvi 0 520.189
 



 

 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modific. (a) Definitiu 

Drets 
recon. 
nets (b) 

Recaptac. 
neta (c) Insolvèn. 

Pent. 
cobr. 

Imposts directes 2.096.000 0 0 2.096.000 2.164.737 103,3% 1.859.889 85,9% - 304.848

Imposts indirectes 400.000 0 0 400.000 440.086 110,0% 407.236 92,5% - 32.850

Taxes i d'altres ingres. 1.199.806 0 0 1.199.806 930.998 77,6% 820.307 88,1% - 110.690

Transfers. corrents 1.506.458 118.025 7,8% 1.624.483 1.537.663 94,7% 1.375.594 89,5% - 162.068

Ingres. patrimonials 36.500 0 0 36.500 37.885 103,8% 37.885 100,0% - 0

Alien. invers. reals 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Transfers. de capital 700.333 57.975 8,3% 758.308 302.692 39,9% 1 0 - 302.691

Actius financers 0 858.241 0 858.241 0 0 0 0 - 0

Passius financers 176.000 0 0 176.000 176.000 100,0% 0 0 - 176.000

Total 6.115.097 1.034.242 16,9% 7.149.339 5.590.059 78,2% 4.500.911 80,5% - 1.089.148

Despeses 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modific. (a) Definitiva

Obligs. 
recon. 
netes (b) 

Pagss. 
líquids (c) 

Pent. 
pag. 

Despeses personal 2.334.649 43.171. 1,8% 2.377.820 2.323.909 97,7% 2.323.909 100,0% -

Desps. béns corrents i servs. 1.967.608 269.505 13,7% 2.237.113 2.180.804 97,5% 1.979.166 90,8% 201.637

Despeses financeres 68.500 7.100 10,4% 75.600 75.553 99,9% 75.553 100,0% -

Transfers. corrents 167.633 6.950 4,1% 174.583 158.932 91,0% 147.689 92,9% 11.243

Inversions reals 1.395.246 714.616 51,2% 2.109.862 426.112 20,2% 261.998 61,5% 164.113

Transfers. de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passius financers 181.461 (7.100) (3,9%) 174.361 174.256 99,9% 174.256 100,0% -

Total 6.115.097 1.034.242 16,9% 7.149.339 5.339.565 74,7% 4.962.571 92,9% 376.993
 
 
 
 
 



 

 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

  

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 de 
desembre 

 Total acumulat 796.156 (11.075) 785.081 0 785.081 0

 DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

  

Pendents de 
cobrament a 1 de 

gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 31 de 

desembre 

 Total acumulat 1.960.123 209.184 356.180 28.141 1.111.456 673.531

    
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Drets reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari 

 a. Operacions corrents 5.111.367 4.739.197  372.170

 b. D'altres operacions no financeres 302.692 426.112  (123.420)

 1. Total operacions no financeres (a+b) 5.414.059 5.165.309  248.750

 2. Actius financers - -  -

 3. Passius financers 176.000 174.256  1.744

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.590.059 5.339.565  250.495

 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals  203.095 -

 5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici  46.789 -

 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici  234.756 15.128

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   265.623

 
 

 

 



 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Import 

1.(+) Fons líquids 1.345.796 

2.(+) Drets pendents de cobrament 1.780.101 

-(+) Del pressupost corrent 1.089.148 

-(+) De pressuposts tancats 683.791 

-(+) D'operacions no pressupostàries 7.958 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 797 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 823.406 

-(+) Del pressupost corrent 377.077 

-(+) De pressuposts tancats - 

-(+) D'operacions no pressupostàries 459.906 

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 13.577 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.302.490 

II. Saldos de dubtós cobrament 695.794 

III. Excés de finançament afectat 775.114 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 831.582 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2004 

 

Les al·legacions han sigut rebudes en aquesta Sindicatura de Comptes el 30 de març de 
2009, dins del termini atorgat, i les hem analitzades seguint l'ordre en què s'han 
formulat. 

Al·legació primera 

Apartat 2.3, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que la conclusió general en la qual es diu que: 
"l'existència de percepcions de retribucions a un membre de la corporació, que han 
significat l'incompliment del règim d'incompatibilitats", està en contradicció amb el que 
s'assenyala en l'apartat 6.2: "aquesta qüestió es troba pendent de resolució en el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 de València i també en el Tribunal de Comptes, 
instàncies que decidiran el que pertoque en relació amb les quantitats percebudes". 

Comentaris: No hi ha la contradicció apuntada en l'al·legació, perquè, quan en l'Informe 
s'afirma l'existència d'un incompliment del règim d'incompatibilitats, el que fa la 
Sindicatura és emetre la seua particular valoració de determinats fets verificats en el 
curs de la fiscalització. Una altra cosa és que, per estar l'assumpte pendent de sengles 
resolucions jurisdiccionals —tant en el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de 
València, com en el Tribunal de Comptes—, s'informe sobre aqueixa situació i es 
reconega la preeminència de les dites instàncies —atés el seu caràcter jurisdiccional— a 
l'hora de decidir el que pertoque en relació amb les quantitats percebudes. 

Per una part, en l'esborrany de l'Informe s'expressa, doncs, l'opinió que sosté la 
Sindicatura en relació amb uns fets que han sigut objecte d'examen des del punt de vista 
de la legalitat vigent en matèria d'incompatibilitats, i la dita valoració es fa en l'exercici 
de les funcions que aquella té encomanades per l'article 8.3.b) de la Llei 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes. 

D'altra banda, en l'esborrany de l'Informe es respecta l'exercici de la funció 
jurisdiccional, tant en l'àmbit contenciós administratiu com en el comptable, i és per 
això que s'hi expressa una mostra de respecte envers el que es puga resoldre en les dites 
instàncies. En aqueix sentit, resulta convenient recollir l'esmentada incertesa en les 
conclusions de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar la redacció actual de l'Informe en els termes 
assenyalats. 



 

 

Al·legació segona 

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

Resum de l'al·legació: En l'al·legació s'assenyala que es considera innecessari i 
condicionat per la decisió judicial l'establiment de qüestions de fet, en relació amb el 
que s'expressa en els folis 21 i 22, apartat 6, "D'altres aspectes", subapartat 6.2, "Anàlisi 
de les retribucions percebudes per membres de la corporació", de l'esborrany de 
l'Informe. 

En particular, l'al·legació es centra en les retribucions percebudes de la Diputació per un 
membre de la corporació, així com en l'existència d'un error material. A part d'això, es 
fan unes precisions i s'aporten uns certificats en relació amb les quantitats pendents de 
justificar per les diferències detectades entre els imports percebuts per determinats 
membres de la corporació i les acordades pel Ple de l'Ajuntament. 

Comentaris: Quant a la improcedència d'establir en l'informe qüestions de fet, es 
considera que tal asseveració resulta fora de lloc, ja que la Sindicatura ha de dir el que 
detecta, quan els fets siguen rellevants per a conéixer i valorar la gestió dels fons 
públics; és per això que l'article 5.1.a) de la Llei 6/1985, d'11 de maig, disposa que una 
de les funcions de la Sindicatura és d'exercir el control extern de "la gestió 
economicofinancera" del sector públic valencià i dels seus comptes. 

Segons les certificacions de retencions d'ingressos a compte de l'IRPF facilitades per la 
Diputació Provincial de València, la persona que deté la doble condició de diputat 
provincial i de regidor de l'Ajuntament va percebre efectivament entre 2005 i 2007 uns 
imports bruts de 173.938 euros. Si —tal com s'al·lega— entre les retribucions 
percebudes en 2005 figuren conceptes meritats en l'exercici de 2004, aquests es veurien 
afectats en qualsevol cas pel mateix règim d'incompatibilitat. Quant a la renúncia a les 
retribucions que percebia a càrrec de l'Ajuntament en l'exercici de 2007, s'ha d'indicar 
que la dita renúncia tingué lloc a partir del 16 de juny d'aqueix any, i que havia percebut 
3.542 euros des de l'1 de gener fins al 15 de juny de 2007; import que, en principi, 
també estaria afectat pel règim d'incompatibilitats. 

Quant a les diferències —pendents de documentar per part de l'Ajuntament— entre els 
imports rebuts i els acordats pel Ple de l'Entitat que es recullen en l'informe de 
fiscalització, cal assenyalar que han sigut justificades en les al·legacions; raó per la qual 
escau suprimir l'apartat b) del punt 6.2 de l'esborrany de l'Informe. 

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

Al·legació tercera 

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

Resum de l'al·legació: Quant a la diferència de 280 euros pendents de justificar en 
relació amb les quantitats recaptades en la Casa de la Cultura, s'al·lega que els usaren 



 

 

per a pagar diverses despeses. S'aporta una fotocòpia d'una factura per aqueix import, 
que inclou —entre altres— els conceptes de plantes i tests. 

Comentaris: Es considera que cal recollir en l'Informe la documentació aportada en les 
al·legacions. 

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

Al·legació quarta 

Apartat 5.1, quadre 4, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que cal precisar que l'elaboració de l'inventari de 
béns ja ha sigut adjudicada per mitjà d'un contracte públic. 

Comentaris: El quadre 4 mostra que han començat els treballs per a elaborar l'inventari. 
L'adjudicació dels citats treballs és una fase inicial de l'elaboració de l'inventari; raó per 
la qual escau desestimar l'al·legació. 

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

Al·legació cinquena 

Apartat 5.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'accepten les recomanacions. 

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

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

Al·legació sisena 

Apartat 4.2 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre les incidències detectades en el Compte 
General; en una d'aquestes s'assenyala que ja la Intervenció municipal, en l'informe 
relatiu al Compte citat, indicà que es devia a un error de la funcionària que 
comptabilitzà l'apunt. En relació amb unes altres incidències, s'indica que es desconeix 
l'error, o que són degudes a l'escassesa i la falta de formació del personal o als serveis 
de la Diputació de València, que és qui realitzà el tancament de la comptabilitat. 

Comentaris: En les al·legacions es constaten les incidències detectades. En aquest 
sentit, la responsabilitat última dels errors que figuren en la comptabilitat municipal, és 
de la Intervenció de l'Ajuntament, que és la unitat que té atribuïda la direcció de la 
comptabilitat i que, per tant, ha d'establir els controls necessaris per a detectar i corregir 
els errors comptables. 



 

 

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

Al·legació setena 

Apartat 5.1 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que el deute amb l'entitat metropolitana ha sigut 
cancel·lat. 

Comentaris: No es justifica que s'haja cancel·lat el deute. 

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

 

 


	INFORME DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS
	ANNEX I
	ANNEX II
	ANNEX III



