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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un arredoniment 
per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre l'arredoniment de cada valor 
exacte i no pas la suma de dades arredonides.  
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1. OBJECTIUS I ABAST1 DE LA FISCALITZACIÓ 

Conformement al que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, la fiscalització 
efectuada de l’Ajuntament de Tibi ha tingut per objecte la revisió 
financera i de compliment de la legalitat dels aspectes que tot seguit 
relacionem: 

1. El control intern.  

2. La rendició de comptes i informació que ha de subministrar el Ple. 
L’adequada formació i aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2011. La remissió al Ple de 
la informació següent referida a l’exercici 2011: l’execució del 
pressupost, els moviments de tresoreria, l’inventari de béns i els 
informes de la Intervenció. Informes sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

3. L’elaboració, formulació i aprovació dels pressupostos dels exercicis 
de 2011, 2012 i 2013, així com la seua remissió a les administracions 
competents. 

4. Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i les 
operacions pendents d’aplicar a pressupost remeses a aquesta 
Sindicatura. Des de l’1 de gener de 2012 fins a la data del treball de 
camp (juny de 2014). 

5. El resultat pressupostari de l’exercici de 2011. Anàlisi i comprovació 
del seu adequat còmput conformement al que preveu la normativa 
aplicable. 

6. El romanent de la tresoreria de l’exercici de 2011. Anàlisi del seu 
adequat càlcul d’acord amb el que preveu la normativa aplicable, 
així com les mesures adoptades en cas de ser negatiu. 

7. La situació de la tresoreria durant l’exercici de 2011. Revisió de 
l’adequació dels procediments de gestió i comptabilització de la 
tresoreria de l’Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d’aplicació. 

8. El mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors. 

9. La contractació de l‘Ajuntament i la seua comptabilització. Revisió 
dels procediments de contractació i l’adequada tramitació dels 

                                                           

1  Segons l’apartat 46 de l’ISSAI-ES 400, l’abast de la fiscalització és una manifestació 
clara dels àmbits subjectiu, objectiu i temporal de la fiscalització, dels objectius que 
es vulga aconseguir i de l’amplitud i profunditat de les proves de fiscalització que 
s’ha de realitzar. 
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contractes formalitzats en l’exercici de 2011, així com l’adequada 
comptabilització i imputació al pressupost de la seua execució. 

10. Els fets posteriors. Anàlisi de la possible incidència dels fets 
posteriors al tancament de l’exercici de 2011 pel que fa a les àrees 
objecte de l’abast de la fiscalització. 

El Compte General de l’Ajuntament de Tibi de 2011 està format 
únicament pel Compte de la mateixa Entitat, atés que no té organismes 
autònoms ni societats mercantil íntegrament participades. 

Els comptes anuals del mateix Ajuntament de l’exercici de 2011 estan 
integrats pel balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria, corresponents a 
l’exercici terminat en aquesta data. S’adjunten, llevat de la memòria, en 
l’annex I d’aquest Informe. 

Aquest Compte va ser aprovat pel Ple de la Corporació en sessió 
ordinària celebrada el 27 de setembre de 2012 i retuda a la Sindicatura de 
Comptes el 29 d’octubre de 2012. 

La fiscalització s’ha realitzat amb l’aplicació dels 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 el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes que figura en la seu electrònica 
de la Institució, especialment la secció 902. Els procediments han 
consistit en realitzar proves selectives, revisar el control intern i d’altres 
tècniques d’auditoria aplicables als objectius i a l’abast de la present 
fiscalització. 

La normativa d’aplicació que es tindrà en compte en la present 
fiscalització la recollim en l’annex II. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest els següents 
fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació dels 
estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació. 

a) Els comptes anuals de l’Ajuntament no mostren la dotació a 
l’amortització dels béns menyspreables  de l’immobilitzat ni el 
patrimoni municipal del sòl, ja que no es té constituït (apartat 
3.2.a). 

b) La memòria del Compte General de l’Ajuntament de Tibi de 
l’exercici de 2011 no conté informació quant a determinats fets 
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posteriors que poden tenir repercussions econòmiques per a 
l’Entitat, com comentem en l’apartat 3.2.d. 

c) En els exercicis de 2012 i 2013 l’Ajuntament de Tibi s’ha acollit a 
diverses fases del mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors, per un total d’1.050.412 euros. A més a més, amb data 
30 de març de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar un pla d’ajust 
a 10 anys, que va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
(apartat 4.5). 

d) Si l’Ajuntament hagués imputat a l’exercici pressupostari 
corresponent les despeses que s’indiquen en l’apartat 5.1, el 
resultat pressupostari i el resultat pressupostari ajustat de l’exercici 
de 2011 haurien disminuït, si més no, en 19.300 euros. 

e) Com expliquem en l’apartat 5.2.a, l’Entitat comptabilitza els 
ingressos urbanístics en el compte 554 “Cobraments pendents 
d’aplicació” i els aplica al pressupost a mesura que es realitzen les 
inversions, mitjançant modificacions de crèdit. La finalitat d’aquest 
procediment es portar un control sobre aquests ingressos afectats. 
Tanmateix, haurien de comptabilitzar-se com a drets 
pressupostaris per tenir aquest caràcter. 

f) Per a una adequada interpretació del romanent de tresoreria, 
s’hauria de tenir en compte que a 31 de desembre de 2011 no s’han 
imputat al pressupost i, per tant, no s’han tingut en compte en el 
seu càlcul, obligacions contretes per un import conjunt, si més no, 
de 82.577 euros, de les quals obligacions 66.206 euros van ser 
convalidats en exercicis posteriors (apartat 5.2). 

g) Hi ha determinats fets posterior de caràcter jurídic, originats pels 
convenis urbanístics subscrits per l’Ajuntament de Tibi, amb 
rellevància en els comptes i en la situació financera de l’Entitat: 

- El conveni urbanístic de “l’Aljub”, subscrit el 2004, va ser 
anul·lat el 2009 pel Tribunal Superior de Justícia i 
posteriorment pel propi Ajuntament. El jutjat del contenciós 
administratiu núm. 2 d’Alacant, l’1 de setembre de 2014, ha 
resolt que l’Ajuntament ha de reintegrar les quantitats 
percebudes, 661.065 euros, ja invertides en diverses obres 
públiques, juntament amb els interessos de demora 
corresponents. Aquesta sentència ha sigut recorreguda en 
apel·lació per l’Ajuntament (apartat 8.3.1). 

- El Tribunal Suprem va confirmar el 2013 l’anul·lació del pla 
parcial del sector “Pinars el Meclí” per no disposar de recursos 
hídrics suficients. En cas d’anul·lació, el conveni considera el 
reintegrament de les quantitats percebudes per l’Ajuntament, 
901.518 euros, amb els interessos de demora corresponents. En 
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l’actualitat, una vegada autoritzada per la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer la concessió de recursos hídrics a 
favor de l’Ajuntament, s’ha représ la tramitació de l’expedient 
(apartat 8.3.2). 

- L’Ajuntament va resoldre el 2010 el conveni per a urbanitzar 
els sectors I, II i III de l’àmbit denominat Terol, per 
incompliment culpós de les societats signants, que havien 
d’indemnitzar l’Ajuntament amb 1.530.199 euros. Aquest 
import, sobre el qual hi havia dubtes quant al seu cobrament 
en la liquidació del pressupost de 2012, va ser reclassificat com 
de cobrament dubtós en la liquidació del pressupost de 2013. 
En l’actualitat se n’està gestionant el cobrament per via 
executiva a través de SUMA Gestión Tributaria (apartat 8.3.3). 

- Hi ha dues sentències pendents del Tribunal Superior de 
Justícia respecte al conveni per a l’ordenació i urbanització del 
sector IV de Terol. L’Ajuntament va desenvolupar el conveni 
mitjançant gestió directa i en va adjudicar els treballs 
d’ordenació. El 2012 va fer una interpretació del contracte que 
va ser recorreguda pels contractistes i que està pendent de 
resolució. 

 El Consell Jurídic Consultiu va emetre un dictamen no 
vinculant en el qual afirmava que no és procedent aquesta 
interpretació, i que l’Ajuntament havia d’haver satisfet a 
l’equip redactor els treballs realitzats. D’altra banda, un jutjat 
va desestimar les pretensions dels contractistes per al 
cobrament de 311.744 euros, més els interessos corresponents, 
per la resolució i liquidació del contracte, ja que hi ha via dues 
factures no conformes i no constava la presentació de la resta 
de factures. Aquesta sentència està recorreguda en apel·lació, 
pendent de resolució. 

 A més a més, cal tenir en compte la dificultat en el cobrament 
de les aportacions de la comunitat de propietaris, que ha de 
finançar el contracte, després dels recursos interposats per la 
dita comunitat i la paralització dels projectes de reparcel·lació 
i urbanització. L’import pendent de cobrament a 31 de 
desembre 2011 pujava a 1.042.696 euros. El 2012 l’Ajuntament 
va presentar una liquidació per aquest import i el va 
comptabilitzar com a ingrés, tot canviant el criteri de caixa 
que mantenia fins aqueix moment sense informar d’aquest 
canvi en la memòria (apartat 8.3.4). 

De l’anàlisi anterior podem concloure la conveniència d’aplicar amb rigor 
el principi de prudència en la gestió d’aquests convenis, ja que les 
conseqüències econòmiques que pot comportar la seua anul·lació i la 
falta de cobrament de les aportacions urbanístiques corresponents 
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poden provocar importants desequilibris en la situació econòmica i 
financera de l’Ajuntament. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest, durant els 
exercicis objecte de fiscalització, els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) L’Ajuntament no ha complit amb els terminis legals en el procés 
d’elaboració dels pressupostos de 2011, 2012 i 2013, així com en la 
liquidació dels corresponents a 2011 i 2013. Vegeu els apartats 3.1, 
4.1 i 8.2. 

b) El Ple de l’Ajuntament no ha regulat els terminis i la periodicitat 
amb què la Intervenció ha de subministra-li la informació relativa a 
l’execució dels pressuposts i del moviment de la tresoreria, segons 
disposa l’article 207 de l’LRHL (apartat 3.3.1). 

c) L’Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els 
seus béns i drets, com estableix l’article 33 de l’RBCL, segons detalla 
l’apartat 3.3.2 de l’Informe. 

d) L’Entitat no disposa d’un registre per a les factures i d’altres 
documents emesos pels proveïdors, amb la qual cosa incompleix el 
que estableix l’article 5.1 de la Llei 15/2010. A partit de 2012 es 
registren en el Registre General de l’Ajuntament (apartat 3.3.3). 

e) La Intervenció no ha realitzat informes amb advertiments en cas de 
pagaments sense consignació pressupostària, ni quan ha excedit un 
període d’execució contractual sense pròrrogues ni contracte 
(apartat 3.4). 

f) L’Ajuntament no ha promogut l’aprovació del pressupost de 
l’exercici de 2011, conformement detalla l’apartat 4.1, circumstància 
que representa un incompliment rellevant de la legislació 
pressupostària i que dificulta una gestió econòmica i financera 
adequada de l’Entitat. 

g) En l’annex de personal dels pressupostos de 2010 (prorrogat a 2011) 
i 2012 figura un treballador eventual, les funcions del qual no eren 
les establides per a aquest tipus de personal pel l’article 12.1 de 
l’EBEP (apartat 4.1). 

h) En la liquidació de l’exercici de 2011 l’Ajuntament incomplia el 
principi d’estabilitat pressupostària, sense que el Ple haja aprovat el 
pla econòmic i financer previst en l’article 20 del Reial Decret 
1463/2007 (apartat 3.5). 
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i) L’Ajuntament ha adquirit compromisos de despesa sense cobertura 
pressupostària i, per tant, nuls de ple dret segons l’article 173.5 del 
TRLHL, conforme es desprén de la revisió dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit  i del compte 413 (apartats 4.4 
i 5.1.b). 

j) L’Entitat va imputar als pressupostos de 2011 a 2013 despeses 
d’exercicis anteriors comptabilitzats en el compte 413 sense els 
preceptius reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats pel Ple, 
en contra de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990 (apartat 5.1). No 
obstant això, el 2014 s’ha esmentat aquesta incidència. 

k) L’Ajuntament no ha elaborat el pla de disposició de fons de la 
tresoreria establit en l’article 187 del TRLRHL, cosa que incompleix 
la base d’execució quarta del pressupost de 2010 (prorrogat a 2011), 
segons s’indica en l’apartat 6.1. 

l) En la fiscalització dels contractes formalitzats durant l’exercici de 
2011 hem observat que, amb caràcter general, s’han produït els 
següents incompliments de la normativa aplicable (apartat 7.5): 

- Els pagaments realitzats en els contractes revisats ultrapassen 
el termini determinat en la Llei 3/2004, que estableix mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- No s’han remés els contractes tramitats al Registre de 
Contractes del Sector Públic, en contra dels que estableix 
l’article 33 del TRLCSP. 

m) Des de juliol de 2010 l’Ajuntament està contraent obligacions 
d’execució d’un contracte ja vençut i, per tant, sense empara 
contractual, cosa que incompleix el que disposen els principis i 
normes continguts en el TRLCSP (vegeu apartat 7.8). 

3. RENDICIÓ DE COMPTES DE 2012 I INFORMACIÓ AL PLE 

3.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici de 2011 està format únicament pel 
compte del mateix Ajuntament, ja que no té organismes autònoms ni 
participa en el capital de cap societat mercantil. El Compte, informat 
favorablement pel la Comissió Especial de Comptes, va ser aprovat  pel 
Ple el 27 de setembre de 2012 i remés a la Sindicatura de Comptes el 29 
d’octubre de 2012, dins dels terminis previstos en l’article 212 del 
TRLRHL. 

Als comptes anuals de l’exercici de 2011, l’Ajuntament ha unit la 
documentació prevista en la regla 98.3 de la ICAL. 
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La liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 es va aprovar el 4 d’abril 
de 2012, amb retard respecte al termini previst en l’article 191.3 del 
TRLRHL (1 de març). Es va donar compte al Ple en la sessió celebrada el 
26 d’abril de 2012, la primera sessió celebrada després de la seua 
aprovació (article 193.4 del TRLRHL). Es va remetre una còpia d’aquest 
estat financer al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a la 
Comunitat Autònoma, fora del termini previst en l’article 193.5 del 
TRLRHL (abans del 31 de març). 

3.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

Tot seguit comentem els aspectes més destacables que observem en els 
dits comptes anuals, a l’objecte de comprovar la seua adequació al que 
preveu la normativa comptable d’aplicació. 

a) Balanç 

 L’immobilitzat representa, amb 5.863.198 euros, el 64,8% del total de 
l’actiu. En la seua composició destaquen les inversions destinades a 
l’ús general, 2.697.280 euros, i les immobilitzacions materials, amb 
3.146.470 euros, i dins d’aquestes, les construccions, 1.834.343 
euros. 

 Hem comprovat que no es realitzen  dotacions a l’amortització dels 
béns menyspreables de l’immobilitzat. A més a més, la 
comptabilitat municipal no recull cap quantitat en concepte de 
patrimoni municipal del sòl, ja que no el té constituït. 

 L’actiu circulant representa el 35,2% de l’actiu, amb 3.179.352 euros. 
Els epígrafs més rellevants són: deutors pressupostaris, 2.859.653 
euros, deutors no pressupostaris, 111.657 euros, i la provisió per a 
insolvències, amb 68.435 euros. 

 Els fons propis pugen a 6.250.728 euros. El seu moviment el 2011 es 
limita al resultat positiu del dit exercici, per 434.967 euros. 

 No es consigna cap quantitat en concepte de provisions per 
responsabilitats, malgrat els litigis i reclamacions en els quals es 
troba incursa l’Entitat. 

Entre els creditors a llarg termini destaquen els comptes de 
creditors pressupostaris, per 1.483.413 euros, i els no 
pressupostaris, per 428.341 euros, dels quals 81.518 euros 
corresponen al compte 413 “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost”. 
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b) Compte del resultat econòmic i patrimonial 

 Les despeses  de l’exercici de 2011 han pujat a 1.809.891 euros, i els 
ingressos a 2.244.858 euros, que en resulta un estalvi de 434.967 
euros. S’ha produït un empitjorament del resultat positiu del 76,4% 
respecte a l’exercici anterior, a causa que el 2010 es van imputar 
ingressos per valor d’1.530.198 euros en concepte d’indemnització 
per la resolució d’un conveni urbanístic. 

 Els ingressos estan formats principalment pels del tipus tributari, 
1.375.859 euros, i les transferències i subvencions, 828.741 euros. 

 Les despeses més significatives són les de personal, 885.963 euros; 
serveis exteriors, 660.922 euros; i transferències i subvencions, 
146.456 euros. 

c) Estat de liquidació del pressupost 

El quadre següent mostra les principals quantitats pressupostàries 
de l’exercici de 2011 comparades amb l’exercici anterior, en euros: 

Quantitats pressupostàries 2011 2010 

Pressupost inicial ingressos 1.638.143  2.657.500  

Pressupost inicial despeses 1.622.631  2.657.500  

Previsions definitives ingressos 3.538.905  4.556.195  

Previsions definitives despeses 3.523.393  4.556.195  

Drets reconeguts nets 2.245.821  3.879.908  

Obligacions reconegudes netes 2.430.130  2.534.145  

Resultat pressupostari -184.310  1.345.763  

Resultat pressupostari ajustat -90.006  1.427.924  

Romanent de tresoreria total  1.220.200  1.410.155  

Romanent de tresoreria despeses generals 1.148.045  1.263.516  

Quadre 1 

El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria els analitzem 
en els apartats 5.1 i 5.2. 

d) Memòria 

En la revisió formal del contingut de la memòria hem observat que 
l’apartat de fets posteriors no inclou la informació relativa a 
determinats convenis urbanístics que poden tenir repercussions 
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econòmiques per a l’Entitat, com analitzem en l’apartat 8.3. També 
s’hauria d’haver informat sobre el mecanisme de finançament per 
al pagament a proveïdors del Reial Decret Llei 4/2012. 

A més a més, en els apartats no complimentats degut a l’absència 
d’operacions no es fa constar la dita circumstància. 

3.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

3.3.1 Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

L’article 207 de l’LRHL disposa que la Intervenció de l’Entitat remeta al 
Ple de l’Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació de 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la 
periodicitat que el Ple determina. 

Les bases d’execució del pressupost no assenyalen l’obligació de remetre 
aquesta informació ni n’especifiquen el termini de presentació. Quant a 
això, la Intervenció només ha remés la informació corresponent a 2011 
amb motiu de la liquidació del pressupost i de l’aprovació del Compte 
General de 2011. 

3.3.2 Inventari de béns 

L’Entitat no disposa d’un inventari de béns complet i actualitzat, ja que 
no recull detalladament la composició i valoració de tots els béns 
patrimonials que pertanyen al municipi. Per tant, l’Ajuntament no ha 
complit amb el que disposa l’article 33 del Reial Decret 1372/1986, que 
estableix que l’inventari haurà d’actualitzar-se anualment i comprovar-
se sempre que es renove la Corporació. 

Quant a això, com indica l’informe de la Intervenció sobre el Compte 
General de 2011, el saldo que mostra l’epígraf de l’actiu del balanç 
“Immobilitzat” no representa la imatge fidel del patrimoni de l’Entitat. 

3.3.3 Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix que els tresorers o 
interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament de les obligacions de l’entitat local. 

Pel que fa a l’exercici de 2011, s’han elaborat informes dels quatre 
trimestres, que van ser presentats al Ple de l’Entitat, juntament amb la 
documentació prevista en l’article 5.4 de la dita Llei 15/2010. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera  
de l’Ajuntament de Tibi. Exercicis de 2011 a 2013. 

13 

No consta que els informes trimestrals foren remesos a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela 
financera de la Generalitat. 

L’Entitat no disposa d’un registre per a factures i d’altres documents 
emesos pels proveïdors, cosa que incompleix el que estableix l’article 5.1 
de la Llei 15/2010. A partir de l’exercici de 2012 s’anoten en el Registre 
General de l’Ajuntament. 

Recomanem que l’Ajuntament incorpore una nota en la memòria dels 
comptes anuals relativa a la informació sobre ajornaments de 
pagaments a proveïdors. 

3.4 Informes de la Intervenció 

D’acord amb la informació facilitada, el 2011 la Intervenció no va 
formular cap advertiment, i només un el 2012, referit a un acord del Ple 
sobre la interpretació del contracte ressenyat en l’apartat 8.3.4. 

Aquest advertiment ha sigut remés a aquesta Institució, en compliment 
del que disposa l’Acord, de 28 de setembre de 2012, del Consell de la 
sindicatura de Comptes. 

El Ple no ha establit la fiscalització limitada prèvia regulada en l’article 
219 de la dita Llei, per la qual cosa es realitza la fiscalització plena de les 
despeses i la presa de raó en el cas dels ingressos. 

Durant la fiscalització s’ha comprovat que no s’han emés informes amb 
advertiments en el cas de pagaments sense consignació pressupostària, 
ni tampoc quan s’ha excedit un període d’execució contractual sense 
pròrrogues ni contracte. 

3.5 Estabilitat pressupostària 

L’informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària referit a la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 va ser emés per la 
Intervenció el 2 d’abril de 2012, i se’n va donar compte al Ple celebrat el 
26 d’abril, tot atenent el que estableix l’article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007. Tanmateix, no s’ha elaborat cap informe del pressupost 
prorrogat de 2010. Tampoc no s’ha efectuat un informe de les 
modificacions realitzades durant l’exercici fiscalitzat. 

D’aquest informe se’n desprén que en la liquidació del pressupost de 
2011 es va incomplir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que la 
necessitat de finançament de 165.844 euros comportava un 7,7% dels 
drets reconeguts no financers ajustats, superior al 4,39% que va fixar 
l’acord de la subcomissió de règim econòmic financer i fiscal de la 
Comissió Nacional d’Administració Local. Aquest informe va ser remés a 
la Generalitat. 
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Malgrat l’incompliment, no es va aprovar un pla de sanejament 
econòmic i financer, previst en el Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària. La Intervenció considera que el pla d’ajust 
del mecanisme de pagament a proveïdors preveu assolir l’estabilitat en 
els pròxims exercicis, per la qual cosa compleix l’establit legalment per a 
la inestabilitat produïda el 2011. 

Quant a la liquidació del pressupost de 2012, l’informe de la Intervenció, 
emés el 26 de febrer de 2013, conclou que es compleix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, ja que presenta una capacitat de 
finançament de 205.606 euros. 

4. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DELS 
EXERCICIS DE 2011, 2012 I 2013 

4.1 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis de 2011, 2012 i 
2013, i la documentació incorporada en els respectius expedients, podem 
destacar els aspectes que tot seguit assenyalem i resumim en el següent 
quadre: 

Quadre 2 

Com podem comprovar en al quadre anterior, la formació, aprovació, 
publicació i consegüent remissió a les administracions competents dels 
pressupostos dels exercicis de 2011, 2912 i 2013 no s’ha efectuat dins dels 
terminis previstos en els articles 168 i 169 del TRLRHL. 

L’Ajuntament no ha promogut l’expedient d’aprovació del pressupost de 
l’exercici de 2011, cosa que comporta un incompliment rellevant de la 
legislació pressupostària, que estableix l’obligació de les entitats locals 

 
Pressupost 

2011 
Pressupost 

2012 
Pressupost 

2013 

Acord de pròrroga (Decret d’Alcaldia) 30-12-2010 27-12-2011 28-12-2012 

Aprovació inicial No 30-05-2012 18-02-2013 

Aprovació definitiva No 26-06-2012 12-04-2013 

Publicació No 09-07-2012 24-04-2013 

Remissió Estat i Comunitat Autònoma  No Sí, amb retard Sí, amb retard 

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

Documentació complementària completa No Sí Sí 
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d’elaborar i aprovar anualment un pressupost general, conformement al 
que disposa l’article 164.1 de l’LRHL. 

En els tres exercicis revisats s’han acordat respectives pròrrogues dels 
pressupostos anteriors, amb els ajustos previstos en l’article 169.6 del 
TRLRH, mitjançant decrets de l’Alcaldia. 

Els pressupostos de 2012 i 2013 contenen la documentació prevista en els 
articles 165 i 166 del TRLRHL, que desenvolupa el Reial Decret 500/1990 
(articles 8 i següents). 

Tots dos expedients contenen el preceptiu informe d’estabilitat 
pressupostària. El corresponent a l’exercici de 2013 inclou els càlculs de 
regla de despesa i nivell de deute previstos en la Llei Orgànica 2/2012, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

En l’annex de personal dels pressuposts de 2010 (prorrogat a 2011) i 2012 
figura un treballador contractat com a personal eventual, que realitzava 
les funcions de conserge de les instal·lacions esportives. Això contradiu 
l’article 12.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per la Llei 
7/2007, de 12 d’abril (EBEP), que estableix que el personal eventual només 
pot realitzar funcions expressament qualificades com a de confiança o 
assessorament especial. Aquesta plaça es va suprimir el 2012 (Ple de 27 
de setembre de 2012) a requeriment de la Subdelegació del govern. 

Pel que fa al contingut de les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici de 2010, que s’han aplicat el 2011, s’han observat diverses 
incidències, que comentem al llarg d’aquest Informe. 

4.2 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis de 2011, 2012 i 2013 els 
mostrem en el quadre següent, en el qual hem incorporat també els de 
l’exercici de 2010 als efectes comparatius: 
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Capítols 
Pressupost inicial 

2010 2011 2012 2013 

1. Impostos directes 871.421 871.421 1.026.508 1.O23.608 

2. Impostos indirectes 112.717 112.717 14.472 12.100 

3. Taxes i altres ingressos 962.747 300.597 369.889 273.207 

4. Transferències corrents 426.545 351.248 270.546 334.175 

5. Ingressos patrimonials 2.160 2.160 200 100 

6 Alienació inversions 87.000 0 0 0 

7. Transferències de capital 194.910 0 86.874 0 

8. Actius financers 0 0 0 0 

9. Passius financers 0 0 0 0 

 Total ingressos 2.657.500 1.638.143 1.768.489 1.643.190 
 

Capítols 
Pressupost inicial 

2010 2011 2012 2013 

1. Despeses de personal 877.089 832.689 774.111 786.796 

2. Despeses funcionament 595.668 570.668 397.995 523.644 

3. Despeses financeres 38.957 38.957 76.410 91.3278 

4. Transferències corrents 167.714 161.817 148.742 51.504 

6. Inversions reals 959.571 0 109.867 20.000 

7. Transferències de capital 0 0 99.343 0 

8. Actius financers 0 0 0 0 

9. Passius financers 18.500 18.500 162.021 169.918 

 Total despeses 2.657.500 1.622.631 1.768.489 1.643.190 

 Superàvit inicial 0 15.512 0 0 

Quadre 3 

El pressupost de 2011 mostra unes previsions inicials d’ingressos 
d’1.638.143 euros, i de despeses per import d’1.622.631 euros, que 
representen un reducció del 38% respecte a l’exercici anterior. 

Respecte a l’estat d’ingressos, la minoració més significativa es produeix 
en el capítol 3, “Taxes i d’altres ingressos”, que disminueix en 662.149 
euros, un 68,8% menys que el 2010. També destaca la disminució del 
capítol 4, “Transferències corrents”. Desapareix la consignació inicial en 
els capítols 6 i 7 corresponent als ingressos de capital. Tampoc no es 
preveu la concertació de cap préstec el 2011. 

En l’estat de despeses, la variació més rellevant és la del capítol 6, 
“Inversions reals”, que passa de 959.571 euros el 2010 a no tenir 
consignació el 2011. 
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4.3 Modificacions pressupostàries de l’exercici de 2011 

Durant l’exercici de 2011. l’Ajuntament ha aprovat 24 modificacions 
pressupostàries, per un import conjunt d’1.900.761 euros, que ha 
comportat un increment del pressupost inicial del 116,0%, com mostrem 
en el quadre següent, elaborat en euros: 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1 Impostos directes 871.421 0 0,0% 871.421 0,0% 

2 Impostos indirectes 112.717 0 0,0% 112.717 0,0% 

3 Taxes i altres ingressos 300.597 150.650 50,1% 451.247 33,4% 

4 Transferències corrents 351.248 105.439 30,0% 456.687 23,1% 

5 Ingressos patrimonials 2.160 0 0,0% 2.160 0,0% 

6 Alienació inversions reals 0 0 - 0 - 

7 Transferències de capital 0 479.646 - 479.646 100,0% 

8 Actius financers 0 1.165.026 - 1.165.026 100,0% 

9 Passius financers 0 0 - 0 - 

  TOTAL INGRESSOS 1.638.143 1.900.761 116,0% 3.538.904 53,7% 

 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1 Despeses de personal 832.689 66.629 8,0% 899.318 7,4% 

2 Despeses de funcionament 570.668 1.119.542 196,2% 1.690.210 66,2% 

3 Despeses financeres 38.957 -3.749 -9,6% 35.208 -10,6% 

4 Transferències corrents 161.817 -1.922 -1,2% 159.895 -1,2% 

6 Inversions reals 0 682.921 - 682.921 100,0% 

7 Transferències de capital 0 146 - 146 100,0% 

8 Actius financers 0 0 - 0 - 

9 Passius financers 18.500 37.194 201,1% 55.694 66,8% 

 
TOTAL DESPESES 1.622.631 1.900.761 117,1% 3.523.392 53,9% 

Quadre 4 
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Les modificacions de major import són les incorporacions de romanents 
de 2010 a 2011, que pugen en conjunt a 1.165.026 euros. També hi ha 
transferències de crèdit per un import de 131.544 euros. 

La generació de crèdits per nous ingressos, que sumen 735.735 euros en 
deu expedients, és l’altra modificació realitzada. El 2011 no hi va haver 
crèdits extraordinaris ni suplement de crèdits. 

S’ha revisat una mostra d’aquestes modificacions, que arriba a un 87,4% 
del total: 

- Pel que fa a la generació de crèdits (article 181 del TRLRHL), s’han 
analitzat un total de 578.111 euros (capítols 3 i 7 d’ingressos), 
destinats a la construcció del carrer de la Pilota. D’aquest import, 
428.150 euros corresponen a subvencions finalistes concedides. La 
resta, 149.961 euros, prové de plusvàlues urbanístiques per la 
signatura de dos convenis, analitzats en els apartats 8.3.1 i 8.3.2. 

- Hem revisat una transferència de crèdit entre distintes àrees de 
despesa, per 31.650 euros, i una altra realitzada entre capítols de la 
mateixa àrea, per 28.047 euros. En tots dos casos hem comprovat 
que compleixen els requisits establits en els articles 40 a 42 del 
Reial Decret 500/1990. 

- Finalment, hem examinat la incorporació de romanents de crèdit 
IRC 2/2011, per un total d’1.138.111 euros. En aquest expedient 
destaca l’import d’1.128.804 euros pels crèdits incorporats del 
contracte del Sector IV de la Finca Terol, que analitzem en l’apartat 
8.3.4. Es finança amb els excessos de finançament (71.108 euros) i 
els compromisos ferms d’aportació (1.057.696 euros), afectats al 
romanent per a incorporar. 

 El 2008 es va autoritzar la despesa i es va formalitzar el contracte. 
Des d’aleshores, s’ha realitzat la seua incorporació als pressupostos 
de 2009, 2010 i 2011. Els recursos utilitzats per a finançar la 
incorporació estan autoritzats en l’article 48.3.a) del Reial Decret 
500/1990. 

4.4. Obligacions pendents d’aplicar a pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, que s’han 
comptabilitzat en el compte 413 “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost”, pugen a 81.518 euros en l’exercici de 2011. 

El quadre següent mostra els expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits aprovats el 2011, 2012 i 2013, expressats en euros: 
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Exercici Núm. 
exp. 

Despeses 
exercicis 
anteriors a 

2011 

Despeses 
de 

l’exercici 
2011 

Despeses 
de 

l’exercici 
2012 

Despeses 
de 

l’exercici 
2013 

Total 

2011 0 0 0 0  0 

2012 1 6.934 18.503 0  25.437 

2013 0 0 0 0  0 

Quadre 5 

Des de 2011 fins a la data de realització de l’auditoria (juny de 2014), 
només s’ha aprovat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 
1/2012, a l’empara de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. S’aprova per 
a donar cobertura pressupostària a les despeses incloses en el 
mecanisme de pagament a proveïdors, que considera el Reial Decret 
4/2012, que no estaven comptabilitzades en el pressupost. 

Després de la seua revisió, s’han detectat despeses no comptabilitzades 
en el compte 413 per import de 1.059 euros, dels quals 933 euros 
provenien de 2011, i la resta, d’exercicis anteriors. 

L’Ajuntament ha remés la informació sobre les obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari de 
l’Entitat, requerida per la Instrucció, aprovada per Acord del Consell de la 
Sindicatura, de 28 de setembre de 2012. 

4.5 Mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors 

En els exercicis de 2012 i 2013 l’Ajuntament de Tibi es va acollir a 
distintes fases del mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors, iniciat mitjançant el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, 
com resumim en el quadre següent, en euros: 

Concepte 
Pla ajust 

aprovació o 
revisió 

Operació 
endeutament 
aprovació 

Import 
factures 

RDL 4/2012. 1a fase 30-03-2012 10-05-2012 970.843 

RDL 4/2013. 2a fase - - - 

RDL 8/2013. 3a fase - Compensació deutes 79.569 

Total pagaments a proveïdors  1.049.412 

Increment endeutament a llarg termini 970.843 

Quadre 6 
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El 30 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar un pla d’ajust a 
10 anys, que va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda. A més 
a més, va acordar formalitzar una operació d’endeutament per un 
període de 10 anys i per un import de 970.843 euros. 

El 2012 s’han realitzat amortitzacions anticipades del préstec mencionat 
anteriorment, per un total de 211.753 euros, ja que es van rebre 
subvencions que finançaven despeses ja pagades mitjançant el 
mecanisme de pagament a proveïdors. Per tant, a 31 de desembre de 
2012, la quantitat pendent d’amortitzar d’aquest préstec pujava a 759.090 
euros. 

 De l’anàlisi de la relació confeccionada per la Intervenció i dels 
certificats individuals es desprén que es trobaven pendents d’aplicar a 
pressupost despeses per import de 25.437 euros. El 2012 l’Ajuntament ha 
comptabilitzat i aplicat pressupostàriament aquestes despeses 
mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdit 01/2012. 

El 2013 s’amplia el mecanisme de finançament mitjançant el Reial Decret 
Llei 8/2013, per import de 79.569 euros, ja comptabilitzats i aplicats al 
pressupost amb anterioritat. Mitjançant aquest mecanisme es 
compensen deutes de l’Ajuntament amb els seus proveïdors amb els 
crèdits reconeguts per la Generalitat a favor d’aquell. Per aquest motiu 
no va ser necessari adoptar noves mesures sobre les ja previstes en el pla 
d’ajust anterior. 

5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari de 2011 

El quadre següent mostra el detall del resultat pressupostari de l’exercici 
de 2011, comparat amb l’exercici anterior, en euros: 
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Drets 
reconeguts 
nets 2011 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2011 

Resultat 
pressup. 
2011 

Resultat 
pressup. 
2010 

Variació 
2011/2010  

a. Operacions corrents 
1.776.820 1.702.103 74.717 1.395.348 -94,6% 

b. D’altres operacions no financeres 
469.001 672.333 -203.332 -30.724 -561,8% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 
2.245.821 2.374.436 -128.615 1.364.624 -109,4% 

2. Actius financers 
0 0 0 0 - 

3. Passius financers 
0 55.694 -55.694 -18.861 -195,3% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 
2.245.821 2.430.130 -184.309 1.345.763 -113,7% 

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
0 0 - 

5. Desviacions de  finançament negatives de l’exercici 
94.303 109.076 -13,5% 

6. Desviacions de fiançament positives de l’exercici 
0 26.915 -100,0% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) -90.006 1.427.924 -106,3% 

Quadre 7 

El resultat pressupostari ajustat de 2011 va ser negatiu en 90.006 euros, 
amb un notable empitjorament respecte a l’import d’1.427.924 euros de 
l’exercici de 2010. 

La variació més important respecte a l’exercici anterior es produeix en 
els drets reconeguts, que baixen en 1.634.088 euros, degut en gran 
mesura als ingressos de caràcter excepcional que es van reconèixer el 
2010 (indemnització per la resolució del conveni urbanístic Terol 2004, 
vegeu apartat 8.3.3). 

Com a resultat del treball realitzat, assenyalem les incidències següents 
que s’ha de tenir en compte per a una adequada interpretació del 
resultat pressupostari de l’exercici, sense perjudici dels possibles ajustos 
que pogueren derivar-se’n en cas que l’abast de la fiscalització s’haguera 
estés a unes altres àrees de treball: 

a) Despeses amb finançament afectat 

- Hem comprovat que l’Ajuntament fa el seguiment i control 
comptable de les despeses amb finançament afectat en els 
termes establits per les regles 45 a 48 de la ICAL. 

- La informació recollida en els quadres de la memòria sobre 
aquestes despeses conté els aspectes requerits per la ICAL, i 
les seues dades coincideixen amb els ajustos que figuren en 
els comptes anuals relatius al resultat pressupostari i al 
romanent de tresoreria. 
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- Després de la revisió d’una mostra d’aquestes despeses, hem 
verificat que el seu càlcul és adequat. 

b) Obligacions d’exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2011 i 
obligacions de 2011 no aplicades al pressupost 

- Hem revisat l’expedient extrajudicial de crèdit ressenyat en 
l’apartat 4.4. el seu import puja a 25.437 euros, dels quals 
18.503 en corresponen a 2011, i la resta a exercicis anteriors. 

- L’Ajuntament ha imputat al pressupost despeses d’exercicis 
anteriors comptabilitzades en el compte 413 sense aprovar el 
preceptiu reconeixement extrajudicial de crèdit. Des de 2011 a 
2013 l’import aplicat al pressupost segons l’anterior va ser de 
40.809 euros. 

- En el compte 413, a 31 de desembre de 2013, quedaven per 
convalidar despeses realitzades el 2011 per import de 300 
euros i d’exercicis anteriors per 23.359 euros, que corresponen 
principalment a provisions de fons per a la defensa jurídica en 
litigis. 

En conclusió, si l’Ajuntament haguera imputat les despeses esmentades 
anteriorment a l’exercici en el qual es van meritar, el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2011 es veuria afectat negativament, quant 
menys, en 19.300 euros. 

L’Ajuntament ha realitzat despeses sense consignació pressupostària, 
cosa que vulnera el que disposa l’article 173.5 del TRLRHL. Quant a això, 
s’ha de tenir en compte el caràcter limitatiu i vinculant dels crèdits 
consignats, així com l’obligació d’imputar a l’exercici pressupostari les 
despeses que s’hi van contraure. Tot això sense perjudici de les 
excepcions previstes en la normativa que hi és d’aplicació, i de la seua 
comptabilització en el compte 413 citada anteriorment. 

També cal dir que l’aplicació al pressupost corrent de despeses 
d’exercicis anteriors, comptabilitzats en el compte 413, ha de realitzar-se 
mitjançant el corresponent reconeixement extrajudicial de crèdit 
aprovat pel Ple, segons l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. El 2014 
s’ha esmenat aquesta incidència, mitjançant un reconeixement 
extrajudicial de crèdit aprovat en el Ple de 6 de setembre. 

5.2 Romanent de tresoreria de 2011 

El quadre següent mostra el càlcul del romanent de tresoreria 
corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 aprovada 
per l’Ajuntament i la seua comparació amb l’exercici de 2010, en euros: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2011 2010 Variació 

1.(+) Fons líquids 150.908 144.170 4,7% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 2.868.571 2.204.700 30,1% 

(+) Del Pressupost corrent 745.524 1.925.101 -61,3% 

(+) De Pressupostos tancats 2.114.128 429.226 392,5% 

(+) D’operacions no pressupostàries 123.809 115.633 7,1% 

(-) Cobraments realitzats pendents aplicació def. 114.890 265.259 -56,7% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.799.279 938.715 91,7% 

(+) Del Pressupost corrent 1.105.825 414.982 166,5% 

(+) De Pressupostos tancats 377.585 188.957 99,8% 

(+) D’operacions no pressupostàries 375.569 390.671 -3,9% 

(-) Pagaments realitzats pendents aplicació def. 59.701 55.895 6,8% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.220.200 1.410.155 -13,5% 

II. Saldos de cobrament dubtós 68.435 47.842 43,0% 

III. Excés de finançament afectat 3.720 98.796 -96,2% 

IV. Romanent tresoreria despeses grals. (I - II - III) 1.148.045 1.263.516 -9,1% 

Quadre 8 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l’adequat càlcul del 
romanent de tresoreria, assenyalem els aspectes més importants: 

a) Drets pendents de cobrament 

- El principal saldo pendent de cobrament, que puja a 1.530.198 
euros, prové de l’exercici de 2010, i correspon a la 
indemnització que resulta de la resolució del conveni 
urbanístic Terol 2004. Aquest deute es troba actualment en via 
executiva (vegeu apartat 8.3.3). En la liquidació del pressupost 
de 2012 la Intervenció va proposar la seua reclassificació com 
un saldo de cobrament dubtós, cosa que s’ha portat a cap en la 
liquidació de 2013. 

- En el compte 554 “Cobraments pendents d’aplicació” 
s’inclouen 1.086 euros que provenen dels exercicis de 2001 i 
2002. Degut a l’antiguitat d’aquests imports en recomanem la 
regularització. 

 També hi ha 112.523 euros que provenen de dos convenis 
urbanístics (apartats 8.3.1 i 8.3.2). De 2004 a 2008 es van 
comptabilitzar en aquest compte 1.562.580 euros per aquest 
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concepte, que han estat aplicant al pressupost a mesura que 
es realitzaven inversions. El 2011 s’han reconegut drets per 
149.961 euros per al finançament del carrer de la Pilota. La 
finalitat d’aquest procediment, segons la Intervenció, és portar 
un control sobre aquests ingressos ja que tenen caràcter 
afectat. 

 Aquesta pràctica no s’ajusta al que preceptua la ICAL. Els 
ingressos provinents de l’activitat urbanística de l’Ajuntament 
han de comptabilitzar-se com a pressupostaris ja que tenen 
aquest caràcter. Si es pretén portar un control sobre aquests 
ingressos, haurien de realitzar-se els corresponents projectes 
de despesa. 

- Hi ha drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, amb 
una antiguitat superior a quatre anys, per 96.187 euros, que 
corresponen en la sua majoria a impostos, taxes, multes i 
preus públics. A causa del temps transcorregut des de la seua 
liquidació, la possibilitat que estiguen prescrits es bastant 
elevada. Per això, recomanem que l’Ajuntament depure els 
drets sense possibilitat de cobrament. Amb caràcter previ a les 
baixes, hauran de formalitzar-se els expedients que 
determinen i fonamenten les causes que les originen. 

b) Obligacions pendents de pagament 

El compte 555 “Pagaments pendents d’aplicació” conté despeses 
d’exercicis anteriors a 2011, per 54.172 euros, que han sigut 
comptabilitzats al seu torn en el compte 413. sense consignació 
pressupostària (serveis jurídics i d’altres despeses), que no 
compleixen el que disposa l’article 173.5 del TRLRHL. 

c) Saldos de cobrament dubtós 

El saldo de deutors de cobrament dubtós calculat per l’Ajuntament 
ha pujat a 68.435 euros. A més a més, s’ha dotat la provisió per a 
insolvències per aquest mateix import en la comptabilitat 
patrimonial. 

Les bases d’execució consideren com a saldos de cobrament dubtós 
el 100% dels crèdits amb una antiguitat superior a 4 anys, llevat 
d’aquells el cobrament dels quals està garantit i les subvencions 
d’unes altres entitats públiques. 

Aquesta Sindicatura considera que s’hauria d’utilitzar un criteri 
més prudent, mitjançant taxes actualitzades en funció de 
l’experiència recaptatòria de l’Ajuntament per a cada tipus de 
tributs, i tenir en compte l’article 103 del Reial Decret 500/1990. No 
obstant això, el 2013 s’apliquen criteris més restrictius, segons el 
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que disposa l’article 193.bis del TRLRHL introduït per la Llei 27/2013 
(vegeu apartat 8.2). 

d) Obligacions sense aplicar al pressupost 

A partir dels crèdits extrajudicials, analitzats en l’apartat 4.4 podem 
posar de manifest els següents aspectes: 

- El saldo del compte 413 “Creditors pendents d’aplicar al 
pressupost” que a 31 de desembre de 2011 pujava a 81.518 
euros, hauria d’incrementar-se en, quant menys, 1.059 euros, 
per despeses corresponents a 2011 i exercicis anterior que han 
sigut registrats el 2012, després de la formalització de 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2012. 

- Per a una adequada interpretació del romanent de tresoreria 
hauria de tenir en compte que a 31 de desembre de 2011, no 
s’han imputat a pressupost i, per tant, no s’han tingut en 
compte en el seu càlcul, obligacions contretes per un import 
conjunt de 82.577 euros, dels quals 66.206 euros van ser 
convalidats el 2012 i 2013. 

Si tenim en compte les circumstàncies anterior, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals hauria de disminuir en, quant menys, 
82.577 euros, amb la qual cosa en quedaria un import final d’1.065.468 
euros. 

6. TRESORERIA 

6.1 Caixa i bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2011, 
segons els registres comptables de la Corporació, el mostrem en el 
quadre següent, elaborat en euros: 

Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius   149.777 

Caixa operativa 1.131 

Total 150.908 

Quadre 9 

En l’àrea de tresoreria treballa un funcionari que va ser designat tresorer 
per Acord plenari de 27 de juny de 2003.  Realitza les funcions de maneig 
i custòdia de fons i valors, a més de portar la comptabilitat de 
l’Ajuntament, i no hi ha una adequada segregació de funcions. 
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D’acord amb la informació aportada, l’Ajuntament va tenir nou comptes 
corrents operatius el 2011, dos dels quals fan ser cancel·lats en l’exercici. 
D’altra banda, no hi havien targetes de crèdits a càrrec de l’Entitat. 

L’Ajuntament no ha elaborat el pla de disposició de fons de la tresoreria 
establit en l’article 187 del TRLRHL en el qual, en tot cas, s’haurà de 
recollir la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions 
contretes en exercicis anteriors. Per tant, no es compleix la base 
d’execució quarta del pressupost de 2011, que estableix que les ordres de 
pagament hauran d’acomodar-se al pla de disposició de fons que 
establisca el president. 

Després de la revisió efectuada de la tresoreria de l’Ajuntament cal 
destacar una sèrie d’aspectes: 

- La naturalesa, l’import i justificació dels cobraments i pagaments 
que s’ha d’efectuar la caixa no es troben regulats en cap disposició 
normativa aprovada per la Corporació, als efectes del que preveu 
l’article 197.2 del TRLRHL. Així, el 2011 s’han realitzat pagaments de 
distinta naturalesa, per imports de fins a 400 euros. A més a més, 
segons consta en els arquejos mensuals realitzats per l’Ajuntament, 
l’import en efectiu ha superat els 3.000 euros. 

- La caixa de la Corporació recapta directament cobraments de 
caràcter periòdic o repetitiu, com ara els abonaments per a l’ús de 
les instal·lacions esportives. Quant a això, en recomanem la 
realització mitjançant comptes operatives i restringides de 
recaptació. D’altra banda, els pagaments haurien de realitzar-se 
preferentment mitjançant transferència i no en xecs o efectiu. 

- Els arquejos de caixa realitzats per l’Ajuntament inclouen vals i 
factures pagades. Pel que fa a aquestes factures, no consta 
juntament amb els documents comptables cap autorització de 
l’òrgan competent per a la seua despesa o pagament, cosa que 
incompleix el que estableixen les bases d’execució quarta i setena 
del pressupost i l’article 184 del TRLRHL. Aquestes factures s’han 
registrat en l’exercici de 2011 en el compte 413 “Creditors pendents 
d’aplicar al pressupost”. 

- En una de les conciliacions bancàries realitzades per l’Ajuntament a 
31 de desembre de 2011 s’han detectat partides conciliatòries que 
provenen d’exercicis anteriors a 2007, per la qual cosa, atesa la seua 
antiguitat, en recomanem la regularització. 

Si tenim en compte les deficiències anteriors sobre el control i seguiment 
de la caixa, l’Ajuntament haurà de garantir la idoneïtat dels cobraments i 
pagaments i salvaguardar les existències d’efectiu, i establir 
reglamentàriament els procediments reguladors de les funcions de 
tresoreria. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera  
de l’Ajuntament de Tibi. Exercicis de 2011 a 2013. 

27 

Durant la realització d’aquesta auditoria, es va efectuar un recompte de 
l’efectiu que hi havia en caixa, que va pujar a 752 euros el 25 de juny de 
2014. L’Ajuntament va facilitar una acta d’arqueig i un balanç de la 
comptabilitat a la dita data, que presentava un saldo de caixa de 890 
euros. La diferència correspon, segons la conciliació aportada per 
l’Entitat, a dos vals de subministrament de gasoli de juny de 2014, dels 
quals no se’n va tenir constància al moment de realitzar l’arqueig. 
Aquesta circumstància posa de manifest novament que hauria d’haver 
un major control sobre les existències d’efectiu de l’Ajuntament. 

D’altra banda, es van remetre cartes de confirmació de saldos a 
cadascuna de les entitats bancàries, a data 25 de juny de 2014. Una 
vegada rebuda tota la informació sol·licitada, s’ha pogut comprovar que 
els saldos facilitats per les entitats financeres coincideixen amb els que 
figuren en la comptabilitat. 

6.2 Pagaments per a justificar 

El procediment d’expedició i justificació dels pagaments per a justificar 
de l’Ajuntament es troba regulat en la base d’execució setena del 
pressupost. Aquesta base no estableix suficientment el control i 
comptabilització d’aquests pagaments, cosa  que incompleix l’article 72 
del Reial Decret 500/1990. Tampoc no se n’ha regulat el règim de 
justificacions. Cal assenyalar que el 2011 no s’ha comptabilitzat cap 
pagament per a justificar. 

6.3 Acomptes de caixa fixa 

Els acomptes de caixa fixa es regulen en la base d’execució vuitena del 
pressupost. Aquesta regulació no s’ajusta al que estableix l’article 73 del 
Reial Decret 500/1990, ja que inclou en la seua definició despeses 
“pagades directament pels bancs i caixes d’estalvi, als quals s’entén 
delegada la pagadoria de rebuts”. Segons la Intervenció es tracta d’un 
error de redacció de les bases d’execució pressupostària. 

La dita base tampoc no regula les partides pressupostàries les despeses 
de les quals es podrien atendre mitjançant els acomptes de caixa fixa, el 
règim de reposicions ni l’exercici del seu control i comptabilitat. No 
obstant això, el 2011 no s’ha comptabilitzat cap acompte de caixa fixa. 

7. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Tibi, com a entitat que integra l’Administració local, té 
la consideració d’Administració Pública, als efectes previstos en el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
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En conseqüència, els contractes administratius regulats en l’article 19 del 
TRLCSP que celebre l’Ajuntament hauran d’atenir-se, quant a la seua 
preparació, adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i 
les seues disposicions de desenvolupament. 

7.2 Perfil de contractant 

El perfil de contractant de l’Ajuntament, al qual es pot accedir a través de 
la seua seu electrònica, connecta directament amb la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat i compleix els requisits establis en l’article 
53 del TRLCSP. 

7.3 Contractes formalitzats en l’exercici de 2011 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament i contrastada amb 
les relacions de contractes presentades en el Portal de Rendició de 
Comptes de les entitats locals i l’obtinguda del Registre Públic de 
Contractes, hem elaborat el següent quadre, en el qual indiquem el 
nombre i import dels contractes formalitzats el 2011, detallats per tipus i 
procediments d’adjudicació: 

Tipus de 
contracte 

Procediment  
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Núm. de 
contractes 

Gestió  
de serveis 

Obert 12.434.783 100,0% 1 50,0% 

Subtotal 12.434.783 100,0% 1 50,0% 

Obres 
Obert 504.510 100,0%  1 50,0% 

Subtotal 504.510 100,0% 1 50,0% 

 
Total contractes 2011 12.939.293 100,0% 2 100,0% 

Quadre 10 

Hem comprovat el compliment de les obligacions de remissió de la 
informació contractual a la Sindicatura de Comptes i al Registre de 
Contractes del Sector Públic, com estableixen els articles 29 i 333 del 
TRLCSP. 

7.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament en l’exercici de 2011, hem seleccionat els dos contractes 
formalitzats en l’exercici, que detallem en el quadre següent, elaborat en 
euros: 
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Tipus 
Codi 

expedient 
Objecte Tramitació Procediment 

Adjudicació 
(sense IVA) 

Gestió de 
serveis 

1/2010 
Compra de sol i explotació d’un 
centre de residus de construcció 
i demolició 

Ordinària Obert 12.434.783 

Obres  1/2011 Obra Carrer de la Pilota Urgent Obert 504.510 

 Total mostra 2011 12.939.293 

Quadre 11 

El treball realitzar ha consistit a comprovar l’adequada tramitació dels 
contractes conformement a la normativa aplicable, en les distintes fases 
de preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del contracte, així com els documents justificatius 
i la correcta comptabilització de la despesa. 

A més a més, hem analitzat l’adequada execució i/o resolució dels 
contractes formalitzats en exercicis anteriors, mitjançant l’examen de la 
mostra que recollim en el quadre següent, en euros: 

Tipus Objecte 
Import  

(sense IVA) 
Nota 

Consultoria i 
assistència 

Treballs tècnics per a l’ordenació 
programació, gestió i execució del sector 4 en 
la finca Terol de Tibi 

2.285.028 Vigent 

Quadre 12 

7.5 Incompliments de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
recull l’apartat 7.4, s’han posat de manifest les següents incidències de 
caràcter general o que afecten la major part dels contractes revisats: 

- Els pagaments realitzats en els contractes revisats ultrapassen el 
termini determinat en la Llei 3/2004, que estableix mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

- No s’han remés els contractes tramitats al Registre de Contractes 
del Sector Públic, en contra del que estableix l’article 333 del 
TRLCSP. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Tot seguit comentem de forma individualitzada els aspectes més 
significatius que resulten de la fiscalització efectuada: 
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a) Expedient 1/2010. Compra de sòl i explotació d’un centre de residus de 
construcció i demolició 

Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics tramitat per un 
procediment obert, adjudicat per un import de 12.434.783 euros, IVA 
exclòs. La durada del contracte és de 10 anys des de l’inici de 
l’activitat, amb possibilitat de prorrogar-se fins als 25 anys. 

El seu objecte comprén: 

1. Adquisició mitjançant cessió gratuïta del sòl necessari per a 
implantar el servei públic. 

2. Gestió integral del servei municipal de residus de construcció i 
demolició (RCD) en una planta de tractament i valorització. 

La superfície de sòl amb la qual el licitador ha de concórrer 
necessàriament a la licitació passarà, mitjançant cessió gratuïta, a 
propietat municipal, així com totes les instal·lacions que s’executen 
a l’inici i durant el període de la concessió. L’Ajuntament percebrà 
un cànon durant el temps que dure la prestació. 

L’expedient es tramita a proposta d’un grup de propietaris de 
terrenys que finalment van ser els únics que es van presentar a la 
licitació. En el Ple de 28 d’octubre de 2010 es va aprovar el 
reglament regulador del servei municipal de plantes de RCD, 
l’expedient de contractació amb els plecs, i es va acordar iniciar la 
licitació. 

El contracte es va signar el 4 de maig de 2011, després de la cessió a 
l’Ajuntament del sòl. El plec estableix un termini màxim de 24 
mesos per a la posada en marxa de l’activitat. També la clàusula 50a 
disposa que es resolga el contracte si no s’inicia la gestió del servei 
dins del termini establit. 

Quant a això, l’associació de veïns d’una urbanització pròxima a la 
zona afectada va sol·licitar a l’Ajuntament que resolguera el 
contracte per haver transcorregut més de vint mesos des de la seua 
formalització sense haver-se iniciat el servei i perquè la planta està 
situada en un entorn paisatgístic i ambiental d’especial protecció. 

El sòl no urbanitzable ha de ser objecte d’autorització excepcional i 
passar a ser sòl de dotacions. A més a més, la planta ha de complir 
una sèrie de requisits tècnics i ambientals que han de ser avaluats 
per la conselleria competent. 

La tramitació d’aquestes autoritzacions està sent superior als dos 
anys que menciona el plec i impedeix l’inici de l’activitat. A la data 
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d’emissió d’aquest Informe el contracte encara no havia iniciat la 
seua execució. 

b) Expedient 1/2011. Obres del carrer de la Pilota 

Contracte d’obres tramitat per un procediment obert amb 
tramitació urgent, adjudicat per 504.510 euros, sense IVA. 

La urgència en la tramitació està justificada com cal per la demora 
en l’emissió d’informes preceptius sobre el projecte d’execució, així 
com els terminis per a acreditar les subvencions que finançaven les 
obres. 

Els criteris objectius d’adjudicació, amb una ponderació conjunta de 
75 punts, inclouen: assumir els honoraris tècnics de la redacció del 
projecte (30 punts) i de la direcció de l’obra (30 punts), la renúncia a 
una possible liquidació d’obra (5 punts), l’ampliació del termini de 
garantia (5 punts) i la reducció en el termini d’execució de l’obra (5 
punts). 

L’únic criteri subjectiu és el de les millores (25 punts), que han de 
presentar-se en una memòria adjunta, quantificades i valorades. Es 
valoren proporcionalment, a partir de la puntuació màxima 
concedida 

Pel que fa a aquests criteris podem assenyalar el següent: 

- La baixa en el preu no és un dels criteris de valoració de les 
ofertes, a fi d’invertir tot el finançament concedit per dues 
subvencions finalistes. 

 Llevat de casos excepcionals, el preu ofertat ha de tenir un pes 
fonamental en la valoració de cada oferta, per ser el criteri 
objectiu i econòmicament quantificable que millor revela el 
grau d’eficiència dels licitadors. 

- Els tres primers criteris només poden valorar-se amb la 
màxima puntuació o amb zero punts, sense que hi haja la 
possibilitat d’obtenir puntuacions intermèdies en el cas que 
una oferta només assumisca una part del cost. 

- L’apartat de la reducció en el termini d’execució de l’obra 
assigna la màxima puntuació al termini d’execució establit 
com a mínim (7 mesos), i desincentiva les millores per sota 
d’aquell, en considerar-les nul·les. 

- Les puntuacions assignades a les millores presentades pels 
licitadors no s’obtenen a través de la mera aplicació de 
fórmules, sinó mitjançant un judici de valor. 
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 Recomanem que els criteris que depenen d’un judici de valor 
estiguen clarament definits en el plec de clàusules 
administratives, i que en la proposta i en la resolució 
d’adjudicació quede suficientment motivada la puntuació 
atorgada a cadascun dels licitadors per les ofertes tècniques. 

7.7 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

En l’apartat 8.3.4 es revisa un contracte formalitzat el 2008: “els treballs 
tècnics de redacció dels documents i assistències precises per a 
l’ordenació detallada, la programació i la gestió i execució del sector IV 
del sòl urbanitzable homologat, sense ordenar, en la finca Terol de les 
Normes Subsidiàries de Tibi, mitjançant gestió directa”. 

A la data de realització d’aquesta auditoria, el contracte es troba en 
execució. A més a més, com explica aquest apartat, hi ha diverses 
sentències judicials pendents de resolució que poden comportar 
obligacions econòmiques per a l’Ajuntament. 

7.8 D’altres aspectes 

A fi de verificar la informació contractual subministrada i avaluar el 
possible fraccionament de l’objecte contractual, s’ha realitzat una anàlisi 
de les obligacions reconegudes en l’exercici de 2011, i hem observat la 
següent incidència: 

El juliol de 2009 es va formalitzar el contracte de “Manteniment en el 
servei municipal d’aigua potable”, amb una durada d’un any, sense 
pròrrogues, per un import inicial de 45.474 euros, IVA exclòs. Des que va 
finalitzar el contracte el juliol de 2010 fins a la data de realització de 
l’auditoria, l’empresa ha continuat prestant el servei sense haver 
formalitzat cap contracte i sense haver aplicat, per tant, els principis i 
procediments licitatoris previstos en l’LCSP. 

El 2011, la facturació per aquest contracte va pujar a 46.293 euros, IVA 
exclòs. 

8. FETS POSTERIORS 

Els fets succeïts amb posterioritat al 31 de desembre de 2011 amb 
possible incidència en els comptes anuals de l'Ajuntament a aquesta 
data, segons la informació disponible facilitada per l’Entitat en el curs de 
la fiscalització efectuada s’apleguen tot seguit. 

8.1 Liquidació del pressupost de 2012 

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia, el 26 de febrer de 2013 s’aprova la 
liquidació del pressupost de 2012, dins del termini legal previst. 
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El Compte General de 2012 és aprovat pel Ple en la seua sessió de 27 de 
setembre de 2013, i és retut a la Sindicatura de Comptes el 30 d’octubre 
de 2013, d’acord amb el termini fixat en l’article 9 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

El quadre següent mostra les principals quantitats pressupostàries dels 
exercicis de 2012 i 2013, comparats amb 2011, en euros: 

 
EXERCICI 2011 EXERCICI 2012 EXERCICI 2013 

Drets reconeguts nets 2.245.821 3.781.237 1.904.416 

Obligacions reconegudes netes 2.430.130 1.803.849 1.581.547 

Drets pdts. cobrament exercici corrent 745.524 1.364.348 440.237 

Obligacions pdts. cobrament ex. corrent 1.105.825 297.617 122.275 

Romanent de tresoreria total 1.220.200 3.148.134 3.176.150 

Romanent de tresoreria despeses generals 1.148.045 1.591.952 55.740 

Resultat pressupostari -184.309 1.977.388 322.869 

Resultat pressupostari ajustat -90.006 873.501 323.482 

Quadre 13 

El resultat pressupostari ajustat de 2012 va ser de 873.501 euros. Aquesta 
xifra contrasta amb el saldo negatiu de 90.006 euros de l’exercici 
anterior. La millora és deguda, fonamentalment, a l’ingrés de 970.843 
euros pel préstec a llarg termini per al finançament del pagament a 
proveïdors previst en el Reial Decret Llei 4/2012, i al reconeixement de 
drets per valor d’1.042.696 euros per les aportacions pendents de 
cobrament del conveni urbanístic Terol IV. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici de 2012 
presenta un saldo positiu d’1.591.952 euros. Aquesta quantitat no té en 
compte les despeses no aplicades al pressupost del compte 413, 42.068 
euros, a 31 de desembre de 2012, que haurien reduït aquest romanent 
quant menys en el dit import. 

El 2012 s’ha canviat de criteri de comptabilització de les aportacions del 
conveni urbanístic Terol IV, sense haver informat d’aquest canvi en els 
comptes anuals. Des que es va signar el conveni el 2008 fins a 2011 s’han 
reconegut les aportacions en funció dels pagaments efectuats per la 
comunitat de propietaris. El 2012 l’Ajuntament ha presentat una 
liquidació per les quotes pendents de cobrament, per 1.042.696 euros, i 
s’ha reconegut un dret per aquest import. També passen a formar part 
de l’excés de finançament afectat, per la qual cosa no tenen incidència 
en el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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No obstant això, si seguim el principi de prudència, aquest 
reconeixement no hauria d’haver-se realitzat, ja que no es va recaptar 
res el 2012 i tan sols 15.000 euros el 2011. A més a més, la comunitat va 
recórrer aquesta liquidació i va presentar un recurs per inactivitat de 
l’Ajuntament, i va reclamar la devolució de les quantitats aportades. 

També es considera com a excés de finançament afectat la subvenció 
pendent de rebre de la Generalitat per a les obres del carrer de la Pilota, 
per 322.885 euros. Segons les previsions del pla d’ajust, es destinarà a 
reduir el dèficit municipal, atés que l’Ajuntament  ha abonat els 
honoraris de l’empresa contractista a través del pla de pagament a 
proveïdors. 

Dins del drets pendents de cobrament figura un saldo, el cobrament del 
qual genera dubtes, com destaca la Intervenció en l’informe sobre la 
liquidació del pressupost de 2012: 1.530.198 euros de la indemnització 
per la resolució del conveni urbanístic Terol 2004, que es reclassifiquen 
com de cobrament dubtós en la liquidació del pressupost de 2013. 

8.2 Liquidació del pressupost de 2013 

La liquidació del pressupost de 2013 es va aprovar mitjançant Resolució 
de l’Alcaldia el 14 de març de 2014, i se’n va donar compte al Ple en la 
sessió celebrada el 28 de març de 2014. Tant la seua aprovació com 
l’enviament a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda es van 
realitzar fora dels terminis previstos en els articles 191.3 i 193.5 del 
TRLRHL, respectivament. 

La liquidació de l’exercici de 2013 presenta un resultat pressupostari 
ajustat positiu de 322.869 euros, amb una disminució de 550.019 euros 
respecte al de 2012, en el qual es van produir els ingressos excepcionals 
descrits en l’apartat anterior. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals passa d’1.591.952 
euros el 2012 a 55.740 euros el 2013. Quan interpretem aquest romanent 
hem de considerar el saldo del compte 413 a la fi de l’exercici, que va ser 
de 33.113 euros. 

La raó d’aquesta disminució és el nou criteri de càlcul dels drets 
pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació, segons el que 
disposa l’article 193. bis del TRLRHL introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. A 
més a més, s’ha utilitzat un criteri més prudent en reclassificar com de 
cobrament dubtós la totalitat del saldo pendent per la resolució del 
conveni urbanístic Terol 2004, que després de les baixes per fallides puja 
a 1.351.385 euros a 31 de desembre de 2013. 
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8.3 Convenis urbanístics 

Tot seguit analitzem una sèrie de fets posteriors de caràcter jurídic, 
provinents de l’execució d’alguns convenis urbanístics subscrits per 
l’Ajuntament, que poden tenir rellevància en els comptes i en la situació 
financera de l’Entitat. 

Aquests fets no han sigut plasmats en els comptes anuals, mitjançant la 
corresponent provisió per a responsabilitats en la comptabilitat 
patrimonial, ni s’han esmentat en l’apartat de “Fets posteriors” de la 
memòria. 

8.3.1 Conveni urbanístic per al desenvolupament del sòl apte per a 
urbanitzar en el sector “l’Aljub” 

El 3 de novembre der 2004 es va formalitzar, entre l’Ajuntament de Tibi i 
l’Agrupació d’Interés Urbanístic “l’Aljub” de Tibi, un conveni urbanístic 
de planejament per al sector “l’Aljub”. Va ser aprovat pel Ple de 30 de 
març de 2005 i publicat en el DOGV el 25 de maig de 2005.  

L’Associació de Veïns, copropietària de la finca l’Aljub, va interposar un 
recurs contenciós administratiu contra l’acte d’aprovació del conveni, 
que va ser desestimat el novembre de 2007 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 d’Alacant. 

Aquesta Associació va interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va resoldre, el 5 de 
juny de 2009, revocar la sentència anterior i anul·lar l’Acord del Ple del 
dia 30 de març de 2005, que va aprovar el conveni, pels motius següents: 

a) Per haver-se produït una atípica revisió d’ofici. 

b) Per no acreditar que era allò més favorable per a l’interés general. 

c) Per no ser adequat el mecanisme projectat (homologació i pla 
parcial) per a la urbanització que es pretenia materialitzar. 

El Ple de l’Ajuntament, el 24 de setembre de 2009, va adoptar l’acord 
d’anul·lació del conveni. 

Segons la clàusula quarta del conveni subscrit, en concepte de 
plusvàlues urbanístiques (article 55.5 de la Llei Reguladora d’Activitats 
Urbanístiques), l’Agrupació havia de satisfer a l’Ajuntament de Tibi un 
total d’1.382.628 euros. D’aquest import se n’han pagat 661.065 euros 
durant el període de 2004-2008, que han finançat diverses obres 
públiques, com explica l’apartat 5.2.a). 

La clàusula cinquena del conveni urbanístic garantia el reintegrament de 
les plusvàlues urbanístiques en el cas que no s’aprovara el planejament, 
mitjançant cessió de sòl municipal o, transcorreguts tres anys, per la 
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devolució de les quantitats lliurades, incrementades amb els interessos 
legals meritats fins a aquesta data. 

Hi consten dos escrits de l’Agrupació, de 22 de desembre de 2011 i de 2 
d’agost de 2013, on sol·liciten a l’Ajuntament que torne les quantitats 
ingressades, més els interessos meritats. En l’última sol·licitud l’import 
total pujava a 910.640 euros. El 2013 es va interposar un recurs 
contenciós administratiu per tal que es realitzara aquesta devolució. 

El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 d’Alacant, en la seua 
sentència d’1 de setembre de 2014, ha resolt que l’Ajuntament ha de 
reintegrar a l’Associació la quantitat de 661.065 euros més els interessos 
legals des de la data de lliurament dels diners fins a la seua devolució. 
Aquesta sentència ha sigut recorreguda per l’Ajuntament. 

Per tant, en compliment d’una de les clàusules del conveni, l’Ajuntament 
pot veure’s obligat a abonar les quantitats percebudes, que ja s’han 
invertit en diverses obres públiques, juntament amb els interessos de 
demora corresponents. 

8.3.2 Conveni urbanístic per al desenvolupament del sòl urbanitzable de 
“Pinars del Meclí” 

El 4 d’agost de 2004 es va subscriure el conveni per a urbanitzar el sector 
“Pinars del Meclí”, entre l’Ajuntament de Tibi, la societat propietària 
d’una sèrie de finques incloses en el seu àmbit i la mercantil promotora 
del Programa d’Actuació Integrada. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme d’Alacant, el 26 de maig de 2008 va 
aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector “Pinars del Meclí”. 

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va anul·lar 
l’acord anterior, mitjançant sentència de 21 de març de 2011, per haver 
sigut adoptat sense l’informe favorable de la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer, de caràcter vinculant, i per no haver-hi disponibilitat 
d’aigües per a satisfer l’increment d’ús que comportava el pla parcial 
aprovat. 

El Tribunal Suprem, en la seua sentència de 5 de març de 2013, declara 
denegar els recursos de cassació interposats per l’entitat promotora, 
l’Ajuntament i la Generalitat, contra la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de 21 de març de 2011. 

Entre ambdues sentències es va produir la concessió de recursos hídrics 
a favor de l’Ajuntament de Tibi, en quantia suficient i amb expressa 
referència al sector de Llomes del Meclí. La tal circumstància va ser 
al·legada davant el Tribunal Suprem, que no la va considerar en la seua 
sentència. 
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El 2014 l’Ajuntament de Tibi ha sol·licitat a la conselleria competent 
retrotraure les actuacions al moment del tràmit d’aprovació definitiva 
anul·lat, i esmenar l’absència d’informe favorable de la Confederació 
Hidrogràfica. A la data de realització d’aquesta auditoria, la dita 
sol·licitud està pendent de contestació. 

Pel que fa al contingut econòmic del conveni, segons la seua clàusula 
quarta, la societat propietària havia de satisfer 1.502.530 euros a 
l’Ajuntament de Tibi en concepte de plusvàlues urbanístiques. Durant el 
període de 2004-2008 la dita societat va pagar 901.518 euros, que 
l’Ajuntament ha destinat quasi en la seua totalitat a finalitats 
urbanístiques (vegeu apartat 5.2.a). 

La clàusula cinquena garanteix que l’Ajuntament reintegre les quantitats 
satisfetes en concepte de plusvàlues urbanístiques en cas que no 
s’aprovara el planejament, mitjançant cessió de sòl municipal o, 
transcorreguts tres anys, amb l’abonament de les quantitats lliurades, 
amb els interessos meritats fins a la data de la devolució. 

Per tant, s’ha esmenat el tràmit de l’informe favorable de la Confederació 
Hidrogràfica que va motivar l’anul·lació del conveni. No obstant això, 
mentre no s’aprove definitivament un nou conveni, segueix vigent la 
clàusula que considera el reintegrament de les quantitats percebudes per 
l’Ajuntament, que pugen a 901.518 euros, juntament amb els interessos 
de demora corresponents. 

8.3.3 Conveni urbanístic per al desenvolupament del sòl urbanitzable de 
Terol (sectors I, II i III) 

L’11 de setembre de 2204 es va subscriure el conveni urbanístic per a 
urbanitzar els sectors I, II, i III de l’àmbit denominat Terol, entre 
l’Ajuntament de Tibi i cinc societats mercantils. Va ser aprovat 
definitivament pel Ple el 29 de setembre de 2004.  

El 27 de maig de 2009 l’alcalde de Tibi va requerir a les societats signants 
del conveni per tal que, d’acord a les clàusules 1a i 3a, cediren a 
l’Ajuntament els drets del sòl en què es concretava la seua participació 
en les plusvàlues del Sector III (10% d’aprofitament tipus). Fins a la data 
no s’ha atés aquest requeriment. 

El 21 de febrer de 2010, l’arquitecte tècnic municipal va emetre un 
informe en el qual valorava la dita participació en 1.530.199 euros. 

El Ple de l’Ajuntament va proposar el 21 de maig de 2010 desestimar les 
al·legacions presentades pels signants del conveni i traslladar l’expedient 
al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

El Consell Jurídic Consultiu, el 15 de juliol de 2010, va estimar que era 
procedent la resolució del conveni urbanístic, i que les mercantils 
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signants havia d’indemnitzar l’Ajuntament pels danys i perjudicis 
causats. 

El Ple de l’Ajuntament de 21 de juliol de 2010 va acordar resoldre el 
conveni per incompliment culpós de les societats signants amb perjudici 
per al servei públic. En execució de l’acord, l’Alcaldia va aprovar les 
corresponents liquidacions, l’import de les quals pujava a 1.530.199 
euros. Aquestes liquidacions, després d’intentar cobrar-les en període 
voluntari sense èxit, van passar a cobrament per la via executiva a través 
de SUMA Gestión Tributaria. 

Durant 2013 i 2014 s’han emés sengles propostes de fallida per les 
liquidacions emeses a dues de les mercantils deutores. 

L’Ajuntament va comptabilitzar el 2010 la indemnització per la resolució 
del conveni urbanístic Terol 2004. Aquest import, sobre el qual 
s’esposaven dubtes sobre el seu cobrament en la liquidació del 
pressupost de 2012, va ser reclassificat com a cobrament dubtós en la 
liquidació del pressupost de 2013. 

Per motius de prudència econòmica, la Intervenció va estimar que havia 
de considerar-los saldos de cobrament dubtós per la seua totalitat, 
1.351.385 euros en aquesta data, malgrat que li corresponia un 
percentatge del 50% de dotació, segons el que disposa l’article 193. bis del 
TRLRHL, introduït per la Llei 27/2013. 

8.3.4 Conveni urbanístic de planejament i per a l’agilització de la gestió del 
sector IV de l’homologació del sòl urbanitzable de Terol de les vigents 
normes subsidiàries del planejament municipal de Tibi 

El 21 de març de 2007 es va formalitzar, amb la comunitat de propietaris 
de la finca Terol, el conveni urbanístic de planejament i per a l’agilització 
del sector IV del sòl homologat en la finca Terol. 

Contra aquest conveni es va presentar un recurs contenció administratiu 
que va ser desestimat per la sentència de 19 d’abril de 2011. Va ser 
recorreguda en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia, la 
resolució del qual està pendent. 

El 24 d’abril de 2008 el Ple de la Corporació va acordar escometre el 
desenvolupament del sector IV de la finca Terol per gestió municipal 
directa, i va desestimar la proposta de gestió indirecta d’una mercantil. 

Contra aquest acord es va interposar un recurs contenció administratiu 
que va ser estimat parcialment, per no comptar l’Ajuntament amb 
previsió financera suficient per a atendre eventuals fallides de les quotes 
d’urbanització. La sentència es troba pendent d’execució ja que 
l’Ajuntament l’ha recorreguda en apel·lació. 
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Contracte 

El 18 de setembre de 2008, el Ple de la Corporació va adjudicar el 
contracte dels treballs tècnics per a l’ordenació, programació, gestió i 
execució del sector IV de la finca Terol. El 4 d’octubre de 2008 se’n va 
formalitzar el contracte, amb un preu de 2.650.633 euros, IVA inclòs. 

La comunitat de propietaris de la finca Terol, en assemblea del dia 30 de 
març de 2008, es va comprometre a finançar les despeses derivades del 
contracte, durant els exercicis de 2008 i 2009. 

El 4 de novembre de 2010, l’equip redactor va presentar la integritat dels 
documents contractats: 

1. Proposició jurídica i econòmica de l’administració urbanística per 
gestió directa. 

2. Pla parcial d’ordenació detallada del sector IV. 

3. Projecte d’urbanització de la unitat d’execució única del sector IV. 

4. Projecte de reparcel·lació del sector IV i sòl de dotació adscrit. 

El 16 de febrer de 2011, es va fer l’exposició pública de l’alternativa 
tècnica, així com la notificació personal a tots els propietaris afectats de 
l’acord d’exposició pública de la reparcel·lació. 

El 29 de setembre de 2011, l’equip redactor va presentar un escrit que 
denunciava la suspensió tàcita de l’expedient, motivada pel canvi en 
l’Alcaldia, i advertia de la suspensió de l’execució del contracte per mora 
en els pagaments parcials del contracte. 

L’equip redactor, el 13 d’octubre de 2011, va sol·licitar la resolució del 
contracte per incompliment del seu pagament parcial, així com la seua 
liquidació. En reclamaven 311.744 euros, més els interessos 
corresponents. El 17 de gener de 2012 van interposar un recurs contenció 
administratiu amb el mateix objecte, que es va desestimar mitjançant 
sentència de 23 de setembre de 2013. La desestimació es va fonamentar 
en què hi havia dues factures no conformes i que no constava la 
presentació de la resta de factures. La sentència està recorreguda en 
apel·lació, pendent de resolució a la data de realització d’aquesta 
auditoria. 

El Ple de la Corporació va acordar, en la seua sessió de 13 de març de 
2012, desestimar la resolució del contracte administratiu, en entendre 
que no hi havia incompliment per part de l’Ajuntament. 

A més a més, s’indica expressament que aquesta resolució constitueix 
una interpretació del contracte (article 210 del TRLCSP) i es requereix 
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l’equip redactor a continuar amb la tramitació del procediment, i que 
informe les al·legacions presentades. 

El 28 de març el contractista va presentar escrit en què expressava la 
seua oposició a la interpretació del contracte i sol·licitava l’informe 
preceptiu de la secretària municipal. De persistir en la interpretació, 
també es demana el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 

La secretària-interventora va emetre el 28 de maig de 2012 un informe 
relatiu a l’acord d’interpretació del contracte per part de l’Ajuntament. 
Conclou que és procedent, per la mora de l’Administració a realitzar els 
pagaments parcials del contracte, declarar el dret del contractista a la 
resolució del contracte, i que s’ha de liquidar i resoldre de manera 
estimatòria el recurs de reposició interposat. 

El Ple del Consell Jurídic Consultiu, en el seu dictamen de 21 de juny de 
2012, de caràcter preceptiu i no vinculant, exposa que els documents de 
planejament inclouen l’execució de la reparcel·lació. Per tant, 
l’Ajuntament va haver d’abonar un dels pagaments parcials reclamat en 
el moment de l’exposició pública. 

L’equip redactor va emetre el juny i juliol de 2013 els informes 
d’al·legacions del pla parcial, del projecte d’urbanització i del projecte de 
reparcel·lació. 

El Ple de l’1 d’octubre de 2013 va aprovar resoldre les al·legacions al pla 
parcial presentades pels interessats de conformitat amb el que va 
proposar l’equip redactor, i aprovar provisionalment el dit pla, que va 
remetre a la conselleria competent per a la seua aprovació definitiva. 

Pel que fa als projectes de reparcel·lació i d’urbanització, i la resolució de 
les seues al·legacions, s’acorda que no és convenient aprovar-los fins que 
el pla parcial siga aprovat definitivament. 

En aquest mateix Ple es decideix no resoldre el recurs de reposició que va 
presentar el contractista sobre la interpretació del contracte fins que no 
es pronuncie el jutjat definitivament. 

Comptabilització 

A 31 de desembre de 2011 s’havien reconegut obligacions per valor 
d’1.604.217 euros, i queda una despesa pendent d’execució d’1.046.416 
euros. 

La comunitat de propietaris de la finca Terol es va comprometre a 
l’aportació del finançament precís per a atendre les despeses derivades 
del contracte, que es faria efectiu en els exercicis de 2008 i 2009. 
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Fins al 31 de desembre de 2011 s’havien reconegut drets per 1.607.937 
euros, a mesura que els ingressava la comunitat de propietaris, i queda 
una quantitat pendent d’1.042.696 euros. Aquesta quantitat es va 
reclamar a la Comunitat mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 2 de 
novembre de 2012, i es va reconèixer un dret per aquest import. 
D’aquesta manera, el 2012 es va canviar el criteri de comptabilització de 
les aportacions de la comunitat de propietaris, sense haver informat 
d’aquest canvi en els comptes anuals. 

La dita comunitat va presentar un recurs de reposició contra la resolució 
de liquidació, que va ser desestimada per l’Ajuntament el 4 d’abril de 
2013. 

El 4 de març de 2013, la comunitat va presentar en l’Ajuntament un 
requeriment de compliment del conveni urbanístic subscrit i una petició 
d’indemnització subsidiària. Després que l’Ajuntament no ho va estimar, 
la comunitat va presentar un recurs contenciós administratiu per 
inactivitat de l’Administració. Aquest recurs ha sigut desestimat 
mitjançant sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 
d’Alacant, de 25 de març de 2014. També va ser recorregut en apel·lació i 
es va desestimar. 

9. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe assenyalem aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els 
responsables de l’Ajuntament han d’adoptar mesures correctores per a 
evitar que es produïsquen en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les següents recomanacions que incideixen 
sobre uns altres aspectes que s’han evidenciat en la fiscalització de 
l’exercici. 

a) La comptabilitat municipal hauria d’estimar provisions per a fer 
front a responsabilitats probables o certes, provinents dels litigis en 
els quals està incursa l’Entitat. A més a més, han de comptabilitzar-
se les correccions valoratives aplicables als béns menyspreables de 
l’immobilitzat (apartat 3.2.a) 

b) Quan degut a l’absència d’operacions hi haja algun tipus 
d’informació de la memòria sense contingut, s’haurà d’identificar 
tot fent constar la dita circumstància (apartat 3.2.d). 

c) L’inventari de béns hauria d’actualitzar-se anualment i comprovar-
se cada vegada que es renove l’Ajuntament, segons assenyala 
l’apartat 3.3.2. 
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d) Recomanem que l’Ajuntament incorpore una nota en la memòria 
dels comptes anuals relativa a la informació sobre ajornaments de 
pagaments a proveïdors (apartat 3.3.3). 

e) S’hauria de dotar la Secretaria-Intervenció municipal dels recursos 
necessaris per a exercir de forma efectiva les funcions de control de 
l’activitat econòmica i financera municipal, i formular els 
advertiments que pertoquen d’acord amb el que disposa l’LRHL i la 
seua normativa de desenvolupament, en el sentit expressat en 
l’apartat 3.4 de l’Informe. 

f) Com assenyala l’apartat 5.2.a), s’hauria de depurar l’import pendent 
de cobrament d’exercicis anteriors a fi de donar de baixa aquells 
drets sobre els quals no hi ha cap possibilitat de cobrament per 
estar prescrits. 

g) Cal tenir en compte les observacions efectuades a la Tresoreria 
municipal (apartat 6.1). En concret, sobre els següents aspectes: 

- Establir reglamentàriament els procediments reguladors de les 
funcions de tresoreria. 

- Segregació adequada en les funcions de tresoreria i 
comptabilitat. 

- Recaptació mitjançant comptes operatius i restringits dels 
cobraments de caràcter periòdic o repetitiu, com ara els 
abonaments per a l’ús de les instal·lacions esportives. 

- Realització dels pagaments, preferentment mitjançant 
transferència i no en xecs o efectiu. 

h) Quant als processos de contractació, s’han d’adoptar les mesures de 
tramitació i gestió adequades per a resoldre les incidències 
descrites en l’apartat 7 de l’Informe. 

i) El preu ofertat hauria de tenir un pes fonamental en la valoració de 
les ofertes, per ser el criteri objectiu i econòmicament quantificable 
que millor revela el grau d’eficiència dels licitadors, com posem de 
manifest en l’apartat 7.6.b). 

j) Els criteris que depenen d’un judici de valor han d’estar clarament 
definits en el plec de clàusules administratives. A més a més, en la 
proposta i en la resolució d’adjudicació ha de motivar-se 
suficientment la puntuació atorgada a cadascun dels licitadors per 
les ofertes tècniques (apartat 7.6.b). 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de l’esborrany del 
Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i 
financera de l’Ajuntament de Tibi, exercicis de 2011 a 2013, l’esmentat 
informe es va trametre al comptedant perquè en el termini concedit en 
formulés al·legacions. 

Una vegada transcorregut el dit termini, no s’hi han rebut al·legacions.   

 



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 2014 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 29 
de desembre de 2014, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 29 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals 

Comptes anuals 2013 retuts per la Plataforma de Rendició de 
Comptes 
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Normativa estatal 

- Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2012. 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2013. 

- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats 
locals amb problemes financers. 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Normativa sobre contractació 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 
conta la morositat en les operacions comercials, modificada per la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Acord de 26 d’abril de 2012, del Ple del Tribunal de Comptes, que 
aprova la instrucció sobre remissió dels extractes dels expedients 
de contractació i de les relacions anuals dels contractes, celebrats 
per les entitats del sector públic local, al Tribunal de Comptes. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, que disposa la publicació de 
la instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la 
contractació de les entitats del sector públic valencià. 
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Normativa sobre estabilitat pressupostària 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament 
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals. 

- Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Normativa de règim local 

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

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

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 
primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, que aprova la Instrucció 
del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
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El municipi de Tibi està situat a la comarca de l’Alcoià de la província 
d’Alacant. La seua població, segons l’actualització del cens a 1 de gener 
de 2013, és de 1.757 habitants. 

Després de les eleccions de 2011, l’alcalde pertany al Partit Popular. La 
configuració política de la Corporació, segons els resultats comparats de 
les últimes eleccions municipals, és la següent: 

Partit polític 2011 2007 

PP 4 3 

PSOE 4 6 

AIDU Tibi 1 - 

Total 9 9 

Quadre 1 

Quant a la organització interna i funcionament, l’Ajuntament es regeix 
pel que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

L’estructura organitzativa administrativa s’articulava el 2011 en els 
següents òrgans de govern: Alcaldia, Ple Corporatiu i els regidors delegats 
següents: 

a) Administració general, festes i tradicions i esports. 

b) Medi ambient, transports, urbanitzacions i disseminat, dona i 
turisme. 

c) Hisenda, educació, serveis socials, sanitat i joventut. 

d) Serveis públics municipals, cultura i patrimoni, seguretat 
ciutadana, trànsit i urbanisme. 

e) Indústria i comerç, personal i noves tecnologies. 

L’organització de l’Ajuntament en l’exercici de 2011 es descriu en 
l’apartat 1 de la memòria dels comptes anuals del dit exercici. 
L’Ajuntament no compta amb un organigrama general actualitzat. 

El nombre mitjà d’empleats en l’exercici de 2011 ha sigut de 14 
funcionaris, 5 de contractats laborals i 1 de personal eventual. A més a 
més, mitjançant convenis amb el SERVOF s’han contractat uns altres 
treballadors, per període i finalitat regulats en els dits convenis. També 
disposa d’una treballadora social, tres dies a la setmana, que depén 
orgànicament de la Mancomunitat de la Bonaigua. El lloc de Secretaria-
Intervenció està ocupat per una funcionària amb habilitació nacional. 
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D’altra banda, a partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament 
i d’altres fonts d’informació (base de dades CIVIS de la Generalitat i base 
de dades d’aquesta Sindicatura de Comptes), hem verificat que 
l’Ajuntament no té ens que en depenguen a 31 de desembre de 2011, si 
bé forma part de les entitats supramunicipals següents: 

- Mancomunitat de la Bonaigua. 

- Consorci per a les Previsions del Pla Zonal de Residus XIV. 

- Consorci Provincial de Prevenció i Extinció d’Incendis d’Alacant. 

La comprovació de la informació que disposa l’Ajuntament ha sigut 
contrastada amb unes altres fonts, i ha coincidit en tots els aspectes 
indicats. 

Durant 2011, l’Ajuntament gestionava i recaptava directament l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i les taxes, llevat de la de 
subministrament d’aigua potable, la gestió de la qual corresponia a 
l’Ajuntament però que era recaptada a través de SUMA Gestión 
Tributaria. La gestió i recaptació de l’IBI, de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys, de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de 
l’Impost d’Activitats econòmiques i de la Taxa per Recollida de Residus 
Sòlids Urbans, tant en període voluntari com en via executiva, estaven 
delegades a SUMA. 

Les principals fonts de finançament en l’exercici de 2011 han sigut els 
impostos directes (43,6% dels drets reconeguts), les transferències de 
capital (20,9%), les transferències corrents (18,1%) i les taxes i d’altres 
ingressos (16,9%). 
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