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1. OBJECTIUS 

En virtut del 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 ha tingut per objecte comprovar si la informació financera 
corresponent al Compte General de l'exercici de 2011 de l'Ajuntament de 
Torrent, que detallem en l'apartat 2.1, es presenta adequadament 
d’acord amb els principis comptables aplicables. 

La fiscalització també ha tingut per objecte revisar la contractació 
administrativa, el procés d'elaboració, formulació i aprovació del 
pressupost, la revisió de la rendició de comptes i la informació que s'ha 
de facilitar el Ple de l'Ajuntament durant l'exercici de 2011, per tal de 
verificar si s'adequa a la normativa legal vigent. 

D'altra banda i com a conseqüència de l'informe sobre "El control intern 
de l'Ajuntament de Torrent, corresponent a l'exercici de 2010", emès per 
aquesta Sindicatura de Comptes amb data 12 de desembre de 2011, la 
present fiscalització també ha tingut per objecte realitzar un seguiment 
de les mesures adoptades per part de l'Ajuntament en relació amb les 
conclusions i recomanacions expressades en el dit informe. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Torrent de 2011 està format pel 
seu propi Compte i els comptes anuals de tres organismes autònoms, 
que són: l'Auditori, el Consell Agrari Municipal i la Fundació Esportiva 
Municipal de Torrent, i dels comptes anuals de dues societats mercantils, 
el capital de les quals està íntegrament subscrit per l’Ajuntament que 
són: Nous Espais, SA i Recaptació Torrent, SA. 

Els comptes anuals que integren el Compte General de l'Entitat de 
l’exercici de 2011 estan formats pel balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten íntegrament 
en l’annex d’aquest Informe. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, l’abast de 
la revisió financera s’ha estès a les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem, a fi de comprovar si s'adeqüen a la normativa comptable i 
pressupostària aplicable: 

- Rendició de comptes. L'adequada formació i aprovació del Compte 
General de l'Ajuntament. 
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- La informació que s’ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament 
relativa a: l'execució dels pressupostos, els moviments de 
tresoreria, l'inventari de béns, els informes de la Intervenció i el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

- Procediment d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
així com la seua tramesa a las administracions competents. 

- El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. L’adequada 
formació de les dues magnituds, segons el que estableixen les 
regles corresponents de la Instrucció de Comptabilitat Local, la 
seua inclusió en els apartats respectius del Compte General. 

- Tresoreria. L'adequació dels procediments de gestió i 
comptabilitat de la tresoreria de l'Entitat, dels acomptes de caixa 
fixa i dels cobraments i pagaments pendents d'aplicació. 

- Contractació. Revisió dels procediments de contractació i 
tramitació dels expedients adjudicats i formalitzats en l'exercici 
de 2011. Adequada comptabilitat i imputació al pressupost de les 
despeses realitzades en l'execució dels contractes. 

- Fets posteriors. Revisió dels fets posteriors que poguessen tenir un 
efecte significatiu sobre els estats comptables fiscalitzats. 

- Seguiment de l'informe de control intern aprovat pel Consell 
d'aquesta Sindicatura el 12 de desembre de 2011. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents segons els Principis i normes d’auditoria del sector 
públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l'Estat Espanyol i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, la 
revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en 
aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast adés 
indicat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat si l’Ajuntament ha 
complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i 
l'activitat contractual en relació amb les àrees fiscalitzades durant 
l'exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 
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- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
 (LCSP), modificada per la Llei 34/2010, de 5 d'agost. 

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

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

- Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

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

- Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, aplicable a les entitats 
locals. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per mitjà de la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, 
s’han posat de manifest els fets o les circumstàncies següents que 
afecten de forma significativa l’adequació dels estats i documents 
comptables fiscalitzats, als principis i la normativa comptable i 
pressupostària aplicable. 

a) La memòria del Compte General de l'Ajuntament de Torrent de 
l'exercici de 2011 no conté tota la informació necessària i suficient 
sobre determinats aspectes requerits per la normativa comptable 
d'aplicació, tal com comentem en l'apartat 5.2. 

b) La liquidació del pressupost de 2011 que forma part del Compte 
General de l'Ajuntament mostra un resultat pressupostari negatiu 
de 6.655.700 euros i un resultat pressupostari ajustat positiu de 
3.291.317 euros. Sobre aquestes magnituds cal indicar el següent: 

- Si l'Ajuntament havia aplicat adequadament al pressupost 
de 2011 els drets i les obligacions comentats en els apartats 
7.1.b i c de l'Informe, el resultat pressupostari de l'exercici 
2011 hauria augmentat en 1.964.084 euros, i hauria passat a 
un import negatiu de 4.691.616 euros. 

- Per les circumstàncies descrites en els apartats 7.1.d i e de 
l'Informe, no tenim evidència suficient i adequada per a 
avaluar els ajustos practicats per part de l'Ajuntament, ni 
per tant sobre l'import consignat en concepte de resultat 
pressupostari ajustat. 

c) En l'apartat corresponent de la memòria del Compte General de 
l'Ajuntament es mostra que el romanent de tresoreria total i el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici de 
2011 pugen a un import positiu de 17.208.491 euros i un import 
negatiu de 5.359.673 euros, respectivament. Sobre aquestes 
magnituds cal indicar el següent: 

- Si l'Ajuntament havia comptabilitzat adequadament els 
fons, els drets i les obligacions comentats en els apartats 
7.2.a, b, c de l'Informe, el romanent de tresoreria total de 
l'exercici 2011 hauria disminuït en 1.874.453 euros, i hauria 
passat a un import de 15.334.038 euros. 

- Si l'Ajuntament havia calculat adequadament els saldos de 
cobrament dubtós (apartat 7.2.d de l'Informe), el romanent 
de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2011 
hauria disminuït en 8.267.568 euros, i hauria passat d'un 
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import negatiu de 5.359.673 euros a l'import negatiu de 
13.627.241 euros. 

- No obstant això, cal indicar que per les circumstàncies 
descrites en els apartats 7.2.e de l'Informe, no tenim 
evidència suficient i adequada per a avaluar l'ajust practicat 
per part de l'Ajuntament en concepte d'excés de 
finançament afectat ni, per tant, sobre el seu possible efecte 
sobre l'import del romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 

- Per a interpretar adequadament el romanent de tresoreria 
cal tenir en compte també que a 31 de desembre de 2011, 
l'Ajuntament havia contret obligacions sense consignació 
pressupostària per un import de 226.176 euros, que es 
trobaven comptabilitzades en el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost". D'altra part, 
tenim constatació de la realització de despeses 
pressupostàries que no han sigut comptabilitzades en el 
compte 413 amb un import conjunt de 195.559 euros, i 
despeses que s'han comptabilitzat en el pressupost però 
que haurien de figurar en el compte 413 per 1.963.510 euros. 

També indiquem tot seguit d'altres aspectes d'interès posats de manifest 
en el curs de la fiscalització efectuada: 

d) Els comptes anuals de l'exercici de 2011 no reflecteixen la dotació 
a l'amortització dels béns depreciables de l'immobilitzat ni la 
dotació a la provisió d'insolvències pels drets de dubtós 
cobrament. Els dits comptes anuals contenen també diversos 
errors que l'Ajuntament està corregint en els exercicis de 2012 i 
2013. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
en l’exercici objecte de fiscalització hem detectat els incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics 
següents, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) La presidenta de l'Entitat va conformar el pressupost inicial i el va 
trametre per a aprovar-lo incomplint el termini establit per 
l'article 168.4 del TRLRHL. L'aprovació definitiva per part del Ple 
també es va efectuar incomplint el termini aplicable de l'article 
169.2 del TRLRHL. (Apartat 6.2). 

b) En haver-se iniciat l'exercici econòmic de 2011 sense haver entrat 
en vigor el pressupost corresponent, resultava aplicable el règim 
de pròrroga pressupostària. No obstant això, no consta que 
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l'Ajuntament haja tramitat aquesta pròrroga amb la formalització 
de les seues operacions en un expedient, ni tampoc que l'òrgan 
competent de l'Entitat ho haja acordat expressament. (Apartat 
6.2). 

c) Les modificacions de crèdit s'han practicat sense la preceptiva 
tramitació d'expedients ni sense haver-les aprovat els òrgans 
competents, incomplint així tant la normativa pressupostària 
aplicable com les mateixes bases d'execució. (Apartat 6.3). 

d) La liquidació del pressupost de l'exercici de 2011 va ser aprovada 
incomplint el termini establit per l'article 191.3 del TRLRHL. 
(Apartat 6.4). 

e) El Ple de l'Ajuntament va aprovar el Compte General de l'exercici 
de 2011 amb un retard de quatre mesos respecte al termini legal i 
la rendició del dit Compte a aquesta Sindicatura de Comptes es va 
realitzar amb un retard de més de tres mesos respecte al termini 
establit per a aquesta obligació. (Apartat 5.1). 

f) El Ple de l'Ajuntament no ha determinat el contingut i la 
periodicitat de la informació que sobre l'execució dels 
pressupostos i de la tresoreria ha de proporcionar la Intervenció 
municipal, per tal de donar compliment a allò que disposa l'article 
207 del TRLRHL i les regles 105 i 106 de l'ICAL. (Apartat 5.3.1). 

g) A 31 de desembre de 2011 l'Ajuntament no disposava d'un 
inventari municipal de béns i drets actualitzat i aprovat, fet que 
comporta un incompliment dels articles 33 i 34 del Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. Tampoc no es du un inventari específic  
de caràcter comptable a què fa referència la regla 16.2 de l'ICAL 
que expresse detalladament la composició i valoració dels 
principals epígrafs de l'immobilitzat. No estava constituït el 
patrimoni municipal  del sòl de l'Ajuntament. (Apartat 5.3.2). 

h) En la liquidació de l'exercici de 2011 l'Ajuntament ha incomplit el 
principi d'estabilitat pressupostària sense que el Ple haja aprovat 
el pla economicofinancer previst en el Reial Decret 1463/2007. 
L'informe de la Intervenció no detalla els càlculs i els ajustos 
efectuats i difereix dels termes establits en la Comptabilitat 
Nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals. (Apartat 5.3.4). 

i) No tenim constatació que la Intervenció municipal haja 
proporcionat al Ple la informació requerida pels articles 4.3 i 5.4 de 
la Llei 15/2010. (Apartat 5.3.5). 

j) El contingut de les bases d'execució que acompanyen el 
pressupost de 2011 és inadequat o insuficient en determinats 
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aspectes, principalment en els referits a les modificacions 
pressupostàries, fet que comporta un incompliment del Reial 
Decret 500 que regula el seu contingut mínim. (Apartat 6.2). 

k) L'Ajuntament ha contret obligacions per una quantia superior a 
l'import dels crèdits autoritzats en el pressupost de l'exercici 2011 
per un import conjunt de 421.735 euros, incomplint el que disposa 
l'article 173.5 del TRLRHL. (Apartat 7.2.g). 

l) S'ha incomplit el que disposa l'article 193.3 del TRLRHL, ja que 
l'Ajuntament no ha adoptat les mesures necessàries en la 
liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu. 
(Apartat 7.2). 

m) En la fiscalització dels contractes adjudicats durant l'exercici 2011, 
hem observat determinats incompliments de la normativa 
aplicable a l'Entitat, entre els quals destaquem els següents: 

- L'òrgan de contractació no inicia la tramitació dels 
expedients motivant la necessitat del contracte, incomplint 
així l'article 93.1 de l'LCSP en relació amb l'article 22 de la 
dita Llei. 

- L'aprovació dels plecs de clàusules administratives 
particulars (PCAP) no va precedida dels informes del titular 
de l'òrgan que tinga atribuïda la funció d'assessorament 
jurídic de la Corporació —en aquest Ajuntament el 
secretari— incomplint la disposició addicional segona de 
l'LCSP. 

- En dos dels expedients revisats, els PCAP consideren entre 
els criteris d'adjudicació les variants o millores, però sense 
concretar sobre quins elements i en quines condicions 
queda autoritzada la seua presentació, tal com requereix 
l'article 131.2 de l'LCSP. 

 La resta d'incompliments detectats en relació amb la 
contractació els detallem i comentem en l'apartat 9.5 de 
l'Informe, tenint en compte la limitació descrita en l'apartat 
9.3. 

També indiquem tot seguit uns altres aspectes d'interès posats de 
manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

n) El 28 de desembre de 2012 es va rebre en l'Ajuntament un escrit 
del Tribunal de Comptes sobre la pràctica de diligències en relació 
amb determinats fets que podrien derivar en responsabilitat 
comptable. A la data de redacció d'aquest Informe la instrucció del 
procediment continua. (Apartat 11.b). 
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o) El pressupost de 2012 s'ha aprovat i liquidat incomplint els 
terminis legals aplicables. (Apartat 11.d) 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Torrent està situat a l'àrea metropolitana de València i és 
la capital de la comarca de l'Horta Oest. Juntament amb altres municipis 
de la comarca, Torrent forma part de l'anomenada "Mancomunitat 
Intermunicipal de l'Horta Sud". 

Torrent té una població de 80.610 habitants segons la informació del 
padró municipal referida al primer de gener de 2011. Es tracta del tercer 
municipi amb més població de la província, després de València i 
Gandia, i el setè de la Comunitat Valenciana. 

L'Ajuntament es regeix pel que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, el qual aprova el Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals. També disposa d'un reglament 
orgànic del Ple i un altre del govern i l'administració, aprovats pel Ple de 
l'Ajuntament el 13 de  gener de 2011 i publicats en el BOP el dia 19 del 
mateix mes. 

Encara que de manera incompleta, l'estructura organitzativa bàsica de 
l'Ajuntament, pel que fa al les àrees política i administrativa, es descriu 
en l'apartat 1 de la memòria dels comptes anuals. 

Políticament, el govern de l'Ajuntament de Torrent es desenvolupava en 
2011 mitjançant els òrgans bàsics següents: el Ple, format per l'alcalde i 
els regidors; l'alcalde, la Junta de Govern i els regidors. 

La configuració política de la Corporació, de la qual caldria informar en la 
memòria, segons els resultats comparats de les últimes eleccions 
municipals és la següent: 

 

Partit polític 2011 2007 

PP 14 13 

PSOE 9 11 

BLOC 2 1 

Total 25 25 

Quadre 1 
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Administrativament, l'Ajuntament de Torrent es dividia en diverses 
àrees de govern segons mostra l'organigrama facilitat per la Corporació, 
del qual s'hauria de donar informació en la memòria: 

 

Quadre 2 

L'Ajuntament compta amb un registre d'interessos d'activitats i béns de 
càrrecs electes que en compliment del que estableix el Decret 191/2010, 
del Consell, es va publicar en el BOP d'11 de març de 2011. 

Segons s'indica en la memòria dels comptes anuals, les entitats 
dependents i participades de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2011, són 
les següents: 

Organismes autònoms: 

- Consell Agrari Municipal 
- Fundació Esportiva Municipal 
- Auditori 

Societats mercantils: 

- Nous Espais Torrent, SA (100% del capital) 
- Recaptació de Torrent, SAU (100% del capital) 
- Aigües de l'Horta (51% del capital) 

D'altra banda també sabem que l'Ajuntament participa en les set entitats 
supramunicipals següents, informació que caldria indicar en la memòria: 
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- Consorci per al Desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre 
Local Pública de la Demarcació de Torrent. 

- Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis 
i Salvament. 

- Consorci Grup Esportshorta 
- Consorci Xarxa Joves.net 
- Consorci per a la Gestió i Administració del Museu Comarcal de 

l'Horta Sud. 
- Mancomunitat dels municipis de l'Horta Sud 
- Mancomunitat Quart-Benàger 

En la nota 2 de la memòria s'informa sobre els serveis públics que 
l'Ajuntament presta sota la forma de gestió indirecta que són: 
construcció i explotació d'aparcaments; instal·lació i conservació de 
marquesines, pals i columnes informatives, servei de neteja urbana, 
servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, recollida neumàtica de 
residus urbans i gestió dels equipaments esportius. 

Les principals fonts de finançament de l'Ajuntament en l'exercici de 2011 
provenien de l'IBI (33,8% dels drets reconeguts) i de la participació dels 
tributs de l'Estat (22,2%). 

El nombre mitjà de treballadors en l'exercici de 2011, segons la memòria, 
és de 560, distribuïts en 348 funcionaris i 212 laborals. 

5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut del Compte General 

El Compte General de l'exercici 2011 està format pel Compte del propi 
Ajuntament i els comptes dels seus ens dependents de participació 
íntegrament municipal (els tres organismes autònoms i les dues 
societats mercantils detallades en l'apartat 4 anterior). 

Els comptes anuals de la societat mercantil Aigües de l'Horta, en la qual 
participa majoritàriament l'Ajuntament, figuren en la documentació 
complementària unida al Compte General. 

El Compte General va ser format per la Intervenció municipal el 3 de 
setembre de 2012, amb un retard de tres mesos respecte al termini 
establit en l'article 212 del TRLRHL (abans del primer de juny), i aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament el 4 de febrer de 2013, amb un retard de 4 mesos 
respecte del termini establit en el precepte citat adés (1 d'octubre). 

La rendició del Compte General a aquesta Sindicatura de Comptes va 
tenir lloc el 14 de febrer de 2013 amb un retard de més de tres mesos 
respecte del termini legalment establit per a aquesta obligació, que era 
abans del 31 d'octubre de 2012. 
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5.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

5.2.1 El Compte del propi Ajuntament 

En l’annex del present Informe s’adjunten els documents que conformen 
el Compte del propi Ajuntament, que són: el balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memòria. 

Tot seguit comentem els aspectes més destacables que hem observat en 
els dits comptes anuals, i hem incidit en les àrees que són objecte de la 
present fiscalització. 

a) Balanç 

L'immobilitzat representa amb 186.606.743 euros, el 83,8% del total 
actiu. En la seua composició destaquen els capítols d'"Inversions 
destinades a l'ús general", 100.621.559 euros, i d'"Immobilitzacions 
materials", 79.901.069 euros, i dins d'aquest últim, els comptes de 
terrenys i construccions amb 35.320.053 euros i 36.075.028 euros, 
respectivament. 

El capítol de "Patrimoni públic del sòl", presenta un saldo 
d'1.023.269 euros i el d'"Inversions financeres permanents" de 
433.289 euros. 

La memòria mostra els moviments de l'immobilitzat, i destaca les 
altes en inversions destinades a l'ús general per 1.989.661 euros i 
en immobilitzacions materials per 4.334.018 euros, principalment 
en construccions. 

L'actiu circulant representa amb 36.001.867 euros, el 16,2% del 
total actiu. En la seua composició destaquen els deutors 
pressupostaris, 30.892.859 euros, i la tresoreria, 5.161.867 euros. La 
provisió per a insolvències que figura per 892.153 euros, correspon 
a la dotació de l'exercici de 2010, i no s'han regularitzat mitjançant 
la dotació de 2011. 

Els fons propis pugen a 151.001.899 euros. El seu moviment en 
2011, que es detalla en la memòria, es limita al resultat negatiu del 
dit exercici per un import de 2.708.929 euros. 

Hem observat que no coincideix el resultat de l'exercici que figura 
en el balanç, amb el del compte del resultat econòmic i 
patrimonial, el qual consta per 2.713.590 euros. Segons les 
explicacions obtingudes de l'Entitat, el resultat correcte és el que 
apareix en el compte del resultat econòmic i patrimonial, i la 
diferència és un error en la comptabilitat d'una modificació 
d'operacions d'exercicis tancats de l'any 2010, que es regularitzarà 
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en la comptabilitat de 2013. No consta que se n'haja fet una 
correcció d'errades o publicat un esclariment. 

En els creditors a llarg termini destaca el compte "Deutes amb 
entitats de crèdit", per 45.650.821 euros. A curt termini, els 
creditors pressupostaris pugen a 17.335.573 euros i els no 
pressupostaris a 1.596.355 euros, dels quals 803.468 corresponen al 
comptes 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost". 

L'epígraf "D'altres creditors" presenta incorrectament un saldo 
deutor per 967.764 euros, l'origen del qual és l'aplicació comptable 
de cobraments que es va materialitzar el gener de 2012, i va ser 
regularitzat en el dit exercici. 

D'altra banda, hi ha algunes partides de l'actiu del balanç amb 
saldo creditor que segons l'Ajuntament es regularitzaran 
comptablement en 2013. 

b) Compte del resultat economicopatrimonial 

 Les despeses de l'exercici 2011 han sigut de 55.789.093 euros (un 
5,4% inferior al 2010), i els ingressos a 53.075.503 euros (un 9,6% 
inferior al 2010), xifres que estableixen un desestalvi de 2.713.590 
euros en 2011, superior al de 252.158 euros obtingut en 2010. 

 Els ingressos estan formats principalment pels tributaris, 
33.839.940 euros; i les transferències i subvencions, 16.418.850 
euros. 

 Quant a les despeses, les més significatives són les següents: 
despeses de personal, 19.683.164 euros; serveis exteriors, 
19.974.189 euros; les transferències i subvencions, 7.547.792 euros, 
i les pèrdues i despeses extraordinàries, 5.573.902 euros. 

No figura cap dotació a l'amortització dels béns depreciables 
inclosos en l'immobilitzat ni a la provisió d'insolvències pels drets 
de cobrament dubtós. 

c) Estat de liquidació del pressupost 

En el quadre següent mostrem les principals magnituds 
pressupostàries dels exercicis de 2011 i 2010, en euros: 
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Magnitud 2011 2010 % 

Pressupost inicial 55.592.834 60.201.528 (7,7%)

Pressupost definitiu 90.924.427 107.035.987 (15,1%)

Drets reconeguts 55.406.564 59.528.828 (6,9%)

Obligacions reconegudes 62.062.263 67.338.698 (7,8%)

Resultat pressupostari ajustat 3.291.317 (1.523.266) 316,1% 

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (5.359.673) (7.281.744) 26,4% 

Romanent de tresoreria total  17.208.491 27.425.802 (37,3%)

Quadre 3 

Els aspectes més importants posats de manifest en la fiscalització 
efectuada sobre l'elaboració i liquidació del pressupost i del 
romanent de tresoreria els comentem en els apartats següents 
d'aquest Informe. 

Les previsions pressupostàries inicials pugen a 55.592.834 euros 
amb unes modificacions de 35.331.592 euros que situen les 
previsions definitives en 90.924.427 euros. 

Els drets reconeguts nets són 55.406.564 euros i la recaptació neta 
és 45.931.098 euros que representen uns graus d'execució i de 
cobrament del 60,9% i del 82,9%, respectivament. En termes de 
drets reconeguts, els capítols més imports són l'1, "Impostos 
directes", amb 29.483.623 euros; i el 4, "Transferències corrents", 
15.342.055 euros. 

Les obligacions reconegudes netes s'han elevat a 62.062.263 euros i 
els pagaments a 47.949.586 euros, que representen uns graus 
d'execució i de pagament del 66,1% i del 77,3%, respectivament. En 
termes d'obligacions reconegudes, els capítols més imports són el 
2, "Despeses en béns corrents i serveis", amb 22.996.390 euros; l'1, 
"Despeses de personal", 19.626.114 euros; el 4, "Transferències 
corrents", amb 7.601.137 euros i el 6, "Inversions reals", amb 
7.394.535 euros. 

d) Memòria 

Tal com descrivim en diversos apartats d'aquest Informe, en 
aspectes importants la informació de la memòria és inadequada o 
insuficient. Les àrees informatives en què s'han detectat les 
deficiències més destacables són les següents: 

- Immobilitzat. Normes de valoració. No s'informa, entre altres 
qüestions, sobre els criteris seguits per a l'amortització i la 
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dotació de provisions, la capitalització d'interessos i el 
tractament dels costos d'ampliació, modernització i millores. 

- Deutors. Respecte de la provisió per a insolvències, la memòria 
es limita a indicar que els criteris figuren en les bases 
d'execució del pressupost, sense informar dels dits criteris. 

- Endeutament. Informació sobre les operacions 
d'endeutament, el moviment de l'exercici i la seua 
classificació en l'estat del deute. 

- Despeses amb finançament afectat. Vegeu l'apartat 7.1.a. 

- Compromisos d'ingressos i de despeses a càrrec dels 
pressuposts d'exercicis posteriors. 

- Indicadors de gestió. 

- Fets posteriors. Vegeu l'apartat 11. 

Les deficiències anteriors comporten un incompliment de les 
normes d'elaboració dels comptes anuals previstes per la 
normativa comptable d'aplicació (ICAL). 

5.2.2 Els comptes dels ens dependents 

El quadre següent mostra els imports, en euros, de les principals 
magnituds economicofinanceres i pressupostàries de l'exercici de 2011 
dels ens dependents de l'Ajuntament, segons es desprenen dels seus 
respectius comptes anuals que formen part del Compte General: 

 

Magnituds 2011 
Consell 

Agrari 
F.D.M. Auditori NETSA RTSA 

Total actiu 919.141 1.883.256 250.625 12.795.236 442.186 

Fons propis/Pat.net 894.072 697.224 139.378 1.590.122 69.407 

Total passiu 25.069 1.186.032 111.247 11.205.114 372.779 

Pressupost definitiu 520.153 1.520.899 892.398 - - 

Resultat pressupos./PiG 94.606 (82.639) 3.718 385.717 967 

Romanent de tresoreria 111.565 80.399 7.593 - - 

Quadre 4 
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5.3 Informació al Ple de l'Ajuntament 

5.3.1 Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat trametrà 
al Ple d l'Ajuntament, mitjançant la Presidència, informació de l'execució 
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria amb la periodicitat que 
determine el Ple. Les regles 105 i 106 de l'ICAL concreten el contingut de 
la informació que cal subministrar. 

No tenim constatació que el Ple de l'Ajuntament haja determinat 
l'estructura ni la periodicitat de la tramesa a la qual al·ludeixen els dits 
preceptes legals. No obstant això, hem comprovat que la informació 
corresponent a l'exercici de 2011 va ser subministrada per la Intervenció 
amb caràcter anual en la tramitació del Compte General. 

5.3.2 Inventari de béns 

L'inventari municipal de béns és incomplet i no està actualitzat, ja que 
no aplega amb detall la composició i valoració de tots els béns 
patrimonials que pertanyen al municipi. 

Hi ha una rectificació de l'inventari a 31 de desembre de 2011 que va ser 
aprovada per la Junta de Govern Local el 5 de març de 2012. Amb motiu 
de la renovació de la Corporació en 2011 es va presentar la rectificació de 
l'inventari a 31 de desembre de 2010. 

Els responsables de dur l'inventari han indicat que no aplega tots els 
béns de l'Entitat, els quals no es compten periòdicament ni es verifiquen 
les rectificacions anuals efectuades. 

L'Ajuntament, per tant, no ha complit estrictament amb el que disposa el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 
1372/1986 que estableix que l'inventari s'haurà d'actualitzar anualment i 
comprovar sempre que es renove la Corporació. 

Tampoc no es porta el llibre d'inventaris i balanços. 

Pel que fa a l'immobilitzat i l'inventari municipal de béns, la memòria de 
l'Ajuntament indica que cal posar en pràctica el Mòdul de Patrimoni 
partint de les dades que es disposen en la Unitat de Patrimoni, fet que a 
més a més permetrà amortitzar els béns depreciables. 

En no existir una adequada coordinació entre els registres comptables i 
l'inventari general de béns, no s'ha donat compliment a allò que 
disposen les regles 15 a 26 de l'ICAL sobre l'immobilitzat. 

A 31 de desembre de 2011, el patrimoni municipal del sòl (PMS) de 
l'Ajuntament estava sense constituir, raó per la qual no és possible 
conèixer els recursos obtinguts i les destinacions  realitzades i la seua 
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adequació a la normativa aplicable. Segons manifesta l'Ajuntament, 
durant 2013 tenen previst aprovar l'inventari del PMS i controlar-lo. 

5.3.3 Control intern 

L'article 218  del TRLRHL estableix que l'òrgan interventor elevarà un 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de 
l'Entitat contràries als advertiments efectuats. 

Aquesta circumstància no s'hi ha aplicat perquè segons ha certificat 
l'Ajuntament, durant l'exercici de 2011 la Intervenció no va formular cap 
advertiment de legalitat. 

No obstant això, la fiscalització efectuada ha posat de manifest que 
determinades actuacions haurien d'haver sigut objecte d'advertiments 
de legalitat, com ara el reconeixement de despeses sense consignació 
pressupostària i la no tramitació d'expedients de reconeixements 
extrajudicials de crèdit, entre altres. 

5.3.4 Estabilitat pressupostària 

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s'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, correspon a la Intervenció municipal avaluar el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat. 

Quant a l'exercici de 2011, la Intervenció municipal ha emès informes 
d'avaluació en les fases d'elaboració i liquidació del pressupost, però no 
sobre les modificacions. 

En la fase d'elaboració del pressupost de 2011, l'informe de la Intervenció 
datat el 15 de juliol de 2011, es limita a indicar que el projecte de 
pressupost s'ajusta a la normativa vigent, sense expressar els motius ni 
justificar els càlculs que han servit de base per a arribar a la dita 
conclusió, fet que impedeix una supervisió i avaluació adequada. 

Pel que fa a la fase de liquidació, l'informe de la Intervenció sobre la 
liquidació del pressupost indica que s'ha complit l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària. Analitzat aquest informe per part de la Sindicatura, cal 
dir que no s'ajusta a la normativa aplicable en els extrems següents: 

- No detalla els càlculs efectuats ni els ajustos practicats per a 
estimar el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en 
els termes de Comptabilitat Nacional, segons el Sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals. 

- L'informe fa referència a uns ajustos en el resultat pressupostari 
que no són aplicables en l'estimació de l'estabilitat pressupostària. 
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- No s'ha realitzat l'estimació d'acord amb el Manual de Càlcul de 
Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les corporacions 
locals. 

No obstant això, aquesta Sindicatura ha fet una estimació del 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la liquidació del 
pressupost de 2011 i, segons el càlcul realitzat, l'Ajuntament tenia una 
necessitat de finançament que superava el límit legal fixat per a 
l'exercici de 2011 (4,39% dels ingressos no financers), raó per la qual 
caldria haver elaborat el pla economicofinancer previst en l'article 20 del 
Reial Decret 1463/2007, perquè l'aprovés el Ple en el termini de tres 
mesos des de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2011. 

5.3.5 Morositat en les operacions comercials 

No hi ha constatació que la Intervenció haja subministrat la 
documentació prevista en l'article 5.4 de la Llei 15/2010, que consisteix 
en una relació de factures o documents justificatius que hagen 
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures, sense que s'hi hagen tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l'obligació, o que l'òrgan gestor n'haja justificat la 
manca de tramitació. 

Tampoc no consta que la Intervenció, d'acord amb l'article 4.3 de la 
citada Llei 15/2010, haja elaborat un informe trimestral per al Ple sobre el 
compliment dels terminis de pagament. 

6. FORMULACIÓ, APROVACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Pressupost inicial  

El quadre següent mostra, en euros, la comparació dels pressupostos 
inicials dels exercicis 2011 i 2010, la importància quantitativa de cada un 
dels capítols pressupostaris i la variació entre els exercicis: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2011/10 

2011 % 2010 % Import % 

1. Impostos directes 31.236.509 56% 28.150.000 47% 3.086.509 11,0%

2. Impostos indirectes 3.043.240 5% 1.500.000 2% 1.543.240 102,9%

3. Taxes i d’altres ingressos 6.243.741 11% 6.846.947 11% (603.206) (8,8%) 

4. Transferències corrents 14.120.524 25% 17.137.011 28% (3.016.487) (17,6%)

5. Ingressos patrimonials 948.820 2% 1.190.950 2% (242.130) (20,3%)

6 Alienació d’invers. reals 0 0% 432.000 1% (432.000) (100,0%) 

7. Transferències de capital 0 0% 4.944.614 8% (4.944.614) (100,0%)

8. Actius financers 0 0% 5 0% (5) (100,0%)

9. Passius financers 0 0% 1 0% (1) (100,0%) 

 Total ingressos 55.592.834 100% 60.201.528 100% (4.608.694) (7,7%) 

1. Despeses de personal 20.352.233 37% 21.005.189 35% (652.956) (3,1%) 

2. 
Despeses de 
funcionament 23.309.984 42% 21.460.079 36% 1.849.906 8,6% 

3. Despeses financeres 1.907.441 3% 2.180.000 4% (272.559) (12,5%)

4. Transferències corrents 7.912.612 14% 8.646.617 14% (734.005) (8,5%)

6. Inversions reals 0 0% 5.973.638 10% (5.973.638) (100,0%) 

7. Transferències de capital 0 0% 136.000 0% (136.000) (100,0%)

8. Actius financers 4 0% 5 0% (1) (20,0%)

9. Passius financers 2.110.560 4% 800.000 1% 1.310.560 163,8% 

 Total despeses 55.592.834 100% 60.201.528 100% (4.608.699) (7,7%) 

Quadre 5 

El pressupost inicial de 2011, aprovat fora del termini, mostra unes 
previsions inicials d'ingressos i despeses per un import de 55.592.834 
euros, que representen una disminució del 7,7% respecte a les de 
l'exercici anterior. 

Pel que fa a l'estructura del pressupost inicial d'ingressos de 2011, 
observem la importància del capítol 1, "Impostos directes", que 
representa un 56% del total, i del capítol 4, "Transferències corrents", que 
en representa el 25%. Caldria destacar que no figuren previsions inicials 
en els capítols 6 i 7 que sí tenien en 2010, ni tampoc en els capítols 8 i 9. 

Quant a l'estructura del pressupost de despeses, destaquen per la seua 
importància els capítols 2, "Despeses de funcionament" i 1, "Despeses de 
personal", els quals representen el 42% i el 37% del total, respectivament. 
Igual que en el pressupost d'ingressos, els capítols 6 i 7 no presenten 
consignacions inicials, quan en 2010 sí que en tenien. La dotació del 
capítol 9, "Passius financers", s'ha vist incrementada en un 163,8%. 
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6.2 Elaboració, formulació i aprovació  

La presidenta de l'Entitat va elaborar el pressupost inicial i el va trametre 
a la Junta de Govern Local el dia 19 de juliol de 2011, incomplint el 
termini del 15 d'octubre de 2010 establit per l'article 168.4 del TRLRHL. 
L'aprovació definitiva per part del Ple va ser el 12 de setembre de 2011, 
incomplint també en aquest cas el termini del 31 de desembre de 2010 
establit per l'article 169.2 del TRLRHL. 

En haver-se iniciat l'exercici econòmic de 2011 sense haver entrat en 
vigor el pressupost corresponent, resultava aplicable el règim de 
pròrroga pressupostària previst en l'article 169 del TRLRHL i el seu 
desenvolupament reglamentari de l'article 21 del Reial Decret 500. No 
obstant això, no consta que l'Ajuntament haja tramitat aquesta pròrroga 
formalitzant les seues operacions en un expedient ni tampoc que haja 
sigut expressament acordada per l'òrgan competent de l'Entitat. 

L'informe de la Intervenció sobre el pressupost inicial, datat el 15 de 
juliol de 2011, sols esmenta que abasta tota la documentació requerida 
per la legislació vigent, la qual conté les previsions per atendre les 
obligacions i els drets que es preveuen liquidar durant l'exercici. No 
informa, tanmateix, sobre els fonaments de l'estimació dels ingressos ni 
sobre la suficiència dels crèdits, qüestions que caldria considerar 
essencials perquè l'avaluació i la interpretació de les estimacions 
consignades en el pressupost siguen adequades. 

Quant al contingut de les bases d'execució que acompanyen el 
pressupost de 2011, cal dir que és inadequat o insuficient en determinats 
aspectes, principalment les referents a les modificacions 
pressupostàries: 

- No regulen els límits objectius per a les transferències de crèdit 
considerats per l'article 180 del TRLRHL. 

- Consideren que són operacions comptables i no transferències de 
crèdit les reasignacions de crèdits entre partides pressupostàries 
amb el mateix codi econòmic, quan atenent la vinculació jurídica 
correspondria tramitar-les com una modificació de crèdits, 
especialment si es tracta de transferències de crèdit entre els 
distints grups de funció. 

- Possibiliten la incorporació de romanents de crèdits sense la 
cobertura de recursos financers. 

Les mancances anteriors impliquen un incompliment de l'article 9.2 del 
Reial Decret 500, el qual regula el contingut mínim de les bases 
d'execució. 
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6.3 Modificacions pressupostàries 

A sol·licitud d'aquesta Sindicatura, l'Ajuntament va formalitzar la relació 
certificada d'expedients de modificació de crèdits incoats en l'exercici de 
2011 i va indicar que no se'n va tramitar cap. 

S'ha pogut comprovar que aquesta certificació no s'ajusta a la realitat a 
la vista de la informació que figura  en els estats comptables que 
integren el Compte General del mateix Ajuntament. 

Així, en el document de la liquidació del pressupost consten 
modificacions de crèdit per un import de 35.331.593 euros, desglossats en 
la memòria en els següents tipus i imports: incorporació de romanents, 
33.199.016 euros; generacions de crèdit, 2.132.577 euros; transferències 
de crèdits, 1.139.642 euros. 

Els aspectes més significatius que s'han posat de manifest en la 
fiscalització realitzada sobre les modificacions són els següents: 

a) Amb caràcter general, les modificacions de crèdit es practiquen 
sense la preceptiva tramitació d'expedients ni l'aprovació dels 
òrgans competents, incomplint tant la normativa pressupostària 
aplicable —articles 172 a 182 del TRLRHL i 34 a 51 del Reial Decret 
500—, com les mateixes bases d'execució aprovades pel Ple. 

b) Incorporació de romanents de crèdit. El Reial Decret 500 requereix 
que es justifique l'existència de suficients recursos financers, però 
aquests condició no ha sigut tramitada ni motivada. 

 Al pressupost de 2011 s'han incorporat romanents per un total de 
33.199.016 euros sobre els quals l'Ajuntament no ha pogut facilitar 
documentació ni justificació suficient ni adequada per a 
fiscalitzar-los. 

 La quantitat incorporada podria incloure els romanents vinculats 
a crèdits amb finançament afectat que per 31.528.153 euros, 
figuraven com a excés de finançament en la liquidació de 
l'exercici de 2010. Sobre la resta de romanents incorporats, 
1.670.863 euros, no consta que es disposés dels recursos adequats, 
ja que el romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l'exercici de 2010 va ser negatiu i no podia, per tant, usar-se com a 
font de finançament. 

 A més a més, hem constatat que determinats romanents 
s'incorporen de manera successiva d'un exercici a un altre sense 
respectar les regles de l'article 47 del Reial Decret 500. 
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c) Generacions de crèdit. No es deixa constància de la naturalesa i 
l'efectivitat dels ingressos generats, fet que es tradueix en un 
incompliment de l'article 44 del Reial Decret 500. 

6.4 Liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2011 va ser aprovada per 
Decret de l'Alcaldia de 21 de març de 2012, incomplint el termini del 
primer de març establit per l'article 191.3 del TRLRHL. 

Posteriorment mitjançant un Decret de l'Alcaldia de 4 de desembre de 
2012, es va aprovar una rectificació d'errors que afectaven el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria. 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

El Compte General de 2011 aprovat pel Ple i retut en aquesta Sindicatura, 
comprén l'estat de liquidació del pressupost que alhora inclou el càlcul 
del resultat pressupostari, les xifres del qual es mostren en el quadre 
següent, comparades amb les de l'exercici anterior: 

 

Quadre 6 

El resultat pressupostari de l’exercici calculat d'acord amb la regla 79 de 
l'ICAL, és negatiu en un import de 6.655.700 euros, amb una lleugera 
millora respecte al l'exercici de 2010 que també va ser negatiu per 
7.809.870 euros. 

 
Drets 

reconeguts 
2011 

Obligacions 
reconegudes 

2011 

Resultat 
pressupostari 

2011 

Resultat 
pressupostari 

2010 
Var % 

a. Operacions corrents 51.788.399 52.422.020 (633.621) (29.382) (2056,5%) 

b. Operacions de capital 742.567 7.421.535 (6.678.968) (6.972.512) 4,2% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 52.530.966 59.843.555 (7.312.589) (7.001.894) (4,4%) 

2. Actius financers 109.717 108.150 1.566 (7.976) 119,6% 

3. Passius financers 2.765.881 2.110.558 655.323 (800.000) 181,9% 

Resultat pressupostari de l'exercici    (6.655.700) (7.809.870) 14,8% 

4. Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria per a 
despeses generals 13.185.870 10.303.514 28,0% 

5. Desviacions de finançament negatives -  - - 

6. Desviacions de finançament positives 3.238.853 4.016.910 (19,4%) 

Resultat pressupostari ajustat 3.291.317 (1.523.266) 316,1% 
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Després dels ajustos expressat en la regla 80 de l'ICAL s'obté el resultat 
pressupostari ajustat que en 2011 és positiu per 3.291.317 euros. 

Cal indicar que el Decret de l'Alcaldia 3140/2012, de 4 de desembre de 
2012, de rectificació d'errades en la liquidació del pressupost inclou un 
càlcul diferent, en el qual al resultat pressupostari ajustat s'afegeix una 
altre ajust en concepte d'"Obligacions sense aplicar a pressupost" 
(compte 413) per 803.468 euros, i s'obté un "Resultat pressupostari 
periodificat" per un import de 2.487.849 euros. Aquest ajust i la magnitud 
derivada no estan considerats per les regles comptables aplicables (ICAL). 

La revisió realitzada per aquesta Sindicatura ha posat de manifest les 
incidències significatives següents en el càlcul del resultat pressupostari: 

a) Despeses amb finançament afectat 

La normativa comptable aplicable estableix que tant el resultat 
pressupostari com el romanent de tresoreria han de ser objecte de 
certs ajusts relacionats amb l'execució de les despeses amb 
finançament afectat, i requereix a les entitats que en porten un 
control específic. 

La fiscalització efectuada ha posat de manifest importants 
deficiències en la gestió i el control de l'Ajuntament sobre aquesta 
matèria. 

La més important és que l'Ajuntament no fa un seguiment ni un 
control comptable de les despeses amb finançament afectat en els 
termes que exigeixen les regles 45 i 48 de l'ICAL. 

A la deficiència anterior s'afegeix que la informació indicada en la 
memòria sobre les despeses amb finançament afectat no comprén 
tots els aspectes requerits per les normes de l'ICAL, i a més les 
seues dades no coincideixen amb els ajustos que figuren en els 
documents dels comptes anuals relatius al resultat pressupostari i 
al romanent de tresoreria. 

Segons les explicacions obtingudes del personal responsable de 
l'Ajuntament, els criteris utilitzats per la Intervenció en relació 
amb les despeses de finançament afectat han consistit en: pel que 
fa als ingressos, reconèixer els drets inicialment per la seua 
totalitat sense distingir entre recursos propis i recursos afectats, i 
utilitzar sempre un coeficient de finançament del 100%. Quant a 
les despeses, incorporar tots els romanents de crèdit a l'exercici 
següent amb independència de si existia excés de finançament 
afectat o no. 

La pràctica seguida per l'Ajuntament no pot considerar-se 
adequada pels motius següents, els quals ja van ser manifestats 
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per la Sindicatura de Comptes en l'informe de fiscalització de 
l'exercici de 2005. En primer lloc incloure el finançament per 
recursos propis juntament amb el finançament afectat, sense tenir 
en compte el coeficient de finançament, implica un càlcul 
inapropiat de les desviacions de finançament que, en el cas de les 
positives, representen un excés del finançament aliè rebut sobre 
l'execució real del projecte de despesa. En segon lloc, la 
comptabilitat sistemàtica com a drets reconeguts de les previsions 
inicials d'ingressos de les despeses amb finançament afectat no 
està d'acord amb els principis comptables públics aplicables a les 
entitats locals. 

Durant aquesta fiscalització s'ha sol·licitat a l'Ajuntament la 
justificació dels càlculs realitzats en 2011, però la documentació 
aportada no ha sigut suficient ni adequada per a poder determinar 
la racionalitat dels ajustos practicats. 

D'altra banda, amb la informació disponible no és possible 
determinar si l'execució de les despeses amb finançament afectat 
s'efectua complint les condicions que, si s'escau, s'haguessen 
acordat per a la percepció dels recursos afectats. 

b) Drets i obligacions reconeguts 

- En el pressupost de 2011 figuren obligacions reconegudes per un 
import d'1.963.510 euros (1.802.841 euros de l'exercici corrent i 
160.669 euros d'exercicis tancats) que, per aplicació del criteri de la 
Intervenció municipal, es registren cada any amb data 25 de 
desembre per a comptabilitzar determinades despeses, les 
factures de les quals ja han sigut rebudes, però que al tancament 
de l'exercici es troben pendents de comprovació i aprovació per 
part dels responsables corresponents de l'Ajuntament. Aquesta 
manera de procedir de l'Ajuntament ja va ser manifestat per la 
Sindicatura de Comptes en l'informe de fiscalització de l'exercici 
de 2005. 

 El criteri comptable aplicat no és apropiat, ja que la imputació al 
pressupost requereix l'acte de reconeixement de l'obligació una 
vegada comprovada l'efectiva realització de les despeses, que en el 
seu cas s'haurien de comptabilitzar en el subsistema econòmic i 
patrimonial amb abonament al compte 413. 

- D'altra banda, després de l'anàlisi de la rectificació de saldos 
practicada en 2012 (vegeu l'apartat 11), hem observat que comprén 
anul·lacions de drets i obligacions reconegudes en 2011 que si 
s'havien registrat adequadament en el dit any, haurien 
representat una disminució addicional del resultat pressupostari 
de 157.239 euros. 
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c) Obligacions d'exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2011 i 
obligacions de 2011 no aplicades al pressupost. 

- Reconeixement extrajudicial de crèdits 

 D'acord amb l'article 60.2 del Reial Decret 500, correspon al Ple de 
l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 
hi haja dotació pressupostària. L'Ajuntament ha certificat a 
aquesta Sindicatura que durant 2011 i 2012, no ha tramitat 
expedients per a actuacions d'aquest tipus. 

 No obstant això, el compte 413, "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar a pressupost", presentava un saldo a 31 de 
desembre de 2010 d'1.805.733 euros, i les factures que el 
conformen han sigut aplicades al pressupost de 2011 sense la 
tramitació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits. La xifra d'obligacions reconegudes en l'exercici corrent de 
2011 inclou operacions realitzades en exercicis anteriors pel dit 
import. 

 Al respecte i pel que fa a l'adequada tramitació i comptabilitat de 
les despeses, l'Ajuntament ha de tenir en compte, en tots els 
casos, el caràcter limitatiu i vinculant dels crèdits consignats, així 
com l'obligació d'imputar a l'exercici pressupostari les despeses 
contretes, tot això sense perjudici de les excepcions previstes en la 
normativa aplicable i de la seua comptabilitat en el compte 413. En 
aquest sentit, l'Ajuntament ha de millorar l'aplicació dels 
procediments legals establits en matèria pressupostària, de 
control i de contractació. 

 A 31 de desembre de 2011, el compte 413 presenta un saldo de 
803.468 euros que s'ha aplicat al pressupost de 2012, també sense 
la prèvia tramitació d'un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

- Despeses no comptabilitzats 

 En l'informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost de 
2011, s'indica que no s'han inclòs els interessos de demora que 
han sigut sol·licitats per tres proveïdors. Els més rellevants 
corresponen a un pel retard en el pagament de les factures dels 
anys 2005 a 2012, que pugen a un total de 774.514 euros segons 
l'informe de la Secretaria de data 1 d'agost de 2012, que van ser 
aprovats per Decret de l'Alcaldia de data 7 d'agost de 2012. De la 
xifra anterior corresponen a l'exercici de 2011 i anteriors 
interessos per un total de 768.300 euros. 

 D'altra banda, i tal com indiquem en l'apartat 11, la tramitació del 
mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors ha posat de 
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manifest l'existència de despeses realitzades en 2011, no 
comptabilitzades en el dit exercici per un import de 76.152 euros. 

d) Ajustos per crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

Sota aquest concepte figura com a ajust, previst en la regla 80.a de 
l'ICAL, la quantitat de 13.185.870 euros. D'acord amb el que hem 
indicat en  l'apartat a anterior, no és possible determinar la 
racionalitat de l'ajust practicat. 

e) Ajust per les desviacions de finançament de l'exercici 

Figura com a ajust al resultat pressupostari, previst en la regla 80.b 
de l'ICAL, la quantitat de 3.238.853 euros, en concepte de 
"Desviacions de finançament positives". D'acord amb el que hem 
indicat en  l'apartat a anterior, no és possible determinar la 
racionalitat de l'ajust practicat. 

7.2 Romanent de tresoreria 

La memòria del Compte General de 2011 aprovada pel Ple i retuda en 
aquesta Sindicatura, comprén un apartat dedicat al romanent de 
tresoreria, que es presenta amb les xifres de l'exercici corrent i les de 
l'exercici anterior a efectes comparatius. Un resum del dit estat es 
mostra en el quadre següent: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2011 2010 % 

1. Fons líquids 5.161.867 4.294.217 20,2% 

2. Drets pendents de cobrament 32.724.032 41.658.673 (21,4%)

    Del pressupost corrent 9.475.466 13.508.524 (29,9%)

 De pressupostos tancats 21.417.393 31.889.215 (32,8%)

 D’operacions no pressupostàries 863.409 761.668 13,4% 

 Cobram. realitzats pendents d’aplicació definit. (967.764) 4.500.734 (121,5%)

3. Obligacions pendents de pagament 20.677.408 18.527.088 11,6% 

Del pressupost corrent 14.112.677 15.382.332 (8,3%)

De pressupostos tancats 3.222.896 132.135 2.339,1% 

D’operacions no pressupostàries 3.341.223 3.005.352 11,2% 

Pagam. realitzats pendents d’aplicació definitiva (612) (7.268) 91,6% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 17.208.491 27.425.802 (37,3%)

II. Saldos de cobrament dubtós 4.094.753 3.179.393 28,8% 

III. Excés de finançament afectat 18.473.412 31.528.153 (41,4%)

IV. Roma. de tresoreria per a desp. generals (I-I-III) (5.359.673) (7.281.744) 26,4% 

Quadre 7 

A 31 de desembre de 2011, el romanent de tresoreria total puja a 
17.208.491 euros, magnitud que ha disminuït un 37,3% respecte de 
l'exercici anterior. 

Una vegada fets els ajustos que considera la regla 83 de l'ICAL, s'obté el 
romanent de tresoreria per a despeses generals que en 2011 és negatiu 
per 5.359.673 euros amb una millora del 26,4% respecte de l'exercici 
anterior. 

Cal indicar que el Decret de l'Alcaldia 3140/2012, de 4 de desembre de 
2012, de rectificació d'errades en la liquidació del pressupost, inclou un 
càlcul diferent en el qual al romanent de tresoreria per a despeses 
generals s'afegeix un altre ajust en concepte d'"Obligacions sense aplicar 
a pressupost" (compte 413) per 803.468 euros, i s'obté un "Romanent de 
tresoreria per a despeses generals ajustat", per un import negatiu de 
6.163.142 euros. Dit ajust i la magnitud derivada, no estan considerats 
per les regles comptables aplicables (ICAL). 

Atès el caràcter negatiu del romanent de tresoreria i en virtut de l'article 
14.1 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten 
mesures extraordinàries per a reduir el dèficit públic, el Ple ha declarat 
com a crèdits no disponibles i afectats els derivats de l'aplicació de les 
mesures de reducció de costos de personal. 
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Com a resultat de la revisió realitzada per aquesta Sindicatura, tot seguit 
indiquem les incidències que han sigut detectades en el càlcul del 
romanent de tresoreria: 

a) Aspectes generals 

- Resulten aplicables els comentaris de l'apartat 7.1.a. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals de 2011 calculat 
per l'Ajuntament és negatiu per un import de 5.359.673 euros. En 
exercicis anteriors, 2010 i 2009, aquesta magnitud també va ser 
negativa, amb uns imports respectius de 7.281.744 i 4.996.881 
euros, imports que posen de manifest la situació de deterioració 
financera de l'Ajuntament. 

 L'article 193 del TRLRHL indica les mesures que les entitats han 
d'adoptar en els supòsits de liquidació del pressupost amb el 
romanent de tresoreria negatiu, però no consta que el Ple de 
l'Ajuntament les haja preses ni aprovades. 

b) Fons líquids 

- La quantitat consignada en 2011 està infravalorada en 179.254 
euros (vegeu l'apartat 8 d'aquest Informe). 

c) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament 

- Tal com hem comentat en l'apartat 7.1 anterior al pressupost de 
2011 s'han aplicat indegudament obligacions per un total 
d'1.963.510 euros, que figura com a pendent de pagament. 

- S'indica també en el dit apartat 7.1 que haurien de figurar com a 
obligacions pendents de pagament interessos de demora per un 
import de 768.300 euros. 

- D'altra banda, després de l'anàlisi de la rectificació de saldos 
practicada en 2012 (vegeu l'apartat 11), hem observat que comprén 
anul·lacions de drets i obligacions reconeguts en 2011 que, si 
s'havien registrat adequadament en el dit any, haurien 
representat una disminució addicional del romanent de tresoreria 
per a despeses generals per un import de 3.248.917 euros. 

d) Saldos de cobrament dubtós 

- L'Ajuntament no ha reglamentat un procediment per a determinar 
la quantia dels drets que cal considerar de difícil o impossible 
recaptació, ni tampoc no recull els criteris en les bases d'execució 
del pressupost. 
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 Segons les manifestacions del personal responsable, la pràctica de 
l'Ajuntament consisteix a consignar en el romanent de tresoreria 
com de cobrament dubtós la totalitat dels drets que tenen una 
antiguitat superior a quatre anys. 

 La revisió efectuada per la Sindicatura seguint els criteris 
generalment acceptats de morositat, ha posat de manifest que la 
quantitat consignada per l'Ajuntament no és l'adequada, ja que 
caldria augmentar-la almenys en 8.267.568 euros. 

e) Excés de finançament afectat 

Figura com a ajust al romanent de tresoreria total, atenent la regla 
83 de l'ICAL, la quantitat de 18.473.412 euros en concepte d'"Excés 
de finançament afectat". D'acord amb el que indica l'apartat 7.1.a 
anterior no és possible determinar la racionalitat de l'ajust 
practicat. 

f) Obligacions sense aplicar al pressupost 

- A 31 de desembre de 2011, el compte 413 recull obligacions no 
aplicades al pressupost per un total de 803.468 euros que han sigut 
imputades a l'exercici de 2012, també en aquest cas sense la 
tramitació de l'expedient de reconeixement extrajudicial 
corresponent. 

 El saldo anterior quedaria no obstant en 226.176 euros i 
considerem que caldria ser minvat en la quantitat de 577.292 
euros corresponent a una previsió de despeses que, si s'escau, 
caldria computar en comptes de provisions. 

- Tal com indica l'apartat 11 d'aquest Informe, la tramitació del 
mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors ha posat de 
manifest l'existència de despeses pressupostàries per un import 
de 195.559 euros que no havien sigut comptabilitats en el compte 
413 del Compte General de 2011. 

8. TRESORERIA 

A 31 de desembre de 2011 la tresoreria de l'Ajuntament és de 5.161.867 
euros segons figura en l'epígraf B).IV de l'actiu del balanç. La composició 
i els moviments de l'exercici en l'estat de tresoreria figura en un apartat 
de la memòria i les dades del qual les mostrem en el quadre següent: 
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Comptes 
Existències 

inicials Cobraments Pagaments 
Existències 

finals 

Caixa (restringida) 1.000 2.828 3.828 0 

Bancs, comptes operatius 4.214.011 95.727.684 94.959.455 4.982.240 

Bancs, comptes restringits 80.206 14.686.616 14.587.194 179.627 

Total 4.295.217 110.417.127 109.550.477 5.161.867 

Quadre 8 

De la revisió realitzada sobre els fons líquids que componen la tresoreria 
a 31 de desembre de 2011 i la seua adequada formalització s'ha posat de 
manifest el fet important següent: 

En la comptabilitat no figuren, ni s'apleguen en l'acta d'arqueig, fons de 
titularitat municipal per un import de 179.254 euros que han sigut 
confirmats per aquesta Sindicatura per diverses entitats financeres amb 
les quals manté comptes l'Ajuntament i que corresponen principalment 
a saldos de comptes restringits de recaptació. 

Aquest saldo ha sigut comptabilitzat per l'Ajuntament en gener de 2012. 

9. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

9.1 Normativa i grau d’aplicació 

L'Ajuntament de Torrent, com a entitat integrant de l'Administració 
local, té la consideració d'Administració Pública a l'efecte previst en la 
Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Per tant, els contractes administratius previstos en l'article 19 de l'LCSP 
que efectue l'Ajuntament es regiran pel que fa a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, per allò que disposa aquesta Llei i les 
disposicions que la desenvolupen. 

Les administracions públiques poden realitzar contractes privats que es 
regiran, si no n'hi ha normes específiques, per l'LCSP quant a la seua 
preparació i adjudicació, i pel dret privat quant als efectes i extinció. 

9.2 Perfil de contractant  

En la revisió efectuada del perfil del contractant, ubicat en la seu 
electrònica de l'Ajuntament, hem observat que els documents publicats 
en el perfil durant l'any 2011 no estaven signats electrònicament, 
incomplint així el requisit exigit per la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

L'Ajuntament ha esmenat aquesta deficiència en 2012, en haver integrat 
el seu perfil en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 
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9.3 Contractes adjudicats en l'exercici 

El quadre següent mostra un resum dels contractes adjudicats en 
l'exercici de 2011 per tipus i procediments d'adjudicació, d'acord amb la 
informació que ha sigut certificada per l'Ajuntament a aquesta 
Sindicatura: 

 

Tipus de contracte 
Procediments 
d'adjudicació 

Imports 
adjudicació(IVA 

exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert 1.127.096 78% 2 9,1% 

Negociat 325.024 22% 3 13,6% 

Subtotal 1.452.119 100% 5 22,7% 

Subministraments 
Obert 23.099 100% 1 4,5% 

Subtotal 23.099 100% 1 4,5% 

Serveis 

Obert 666.276 68% 3 13,6% 

Negociat 319.715 32% 6 27,3% 

Subtotal 985.991 100% 9 40,9% 

Gestió serveis públics 
Obert 475.000 100% 2 9,1% 

Subtotal 475.000 100% 2 9,1% 

Administratius especials 
Negociat 0 - 4 18,2% 

Subtotal 0 - 4 18,2% 

Privats 
Negociat 29.661 100% 1 4,5% 

Subtotal 29.661 100% 1 4,5% 

Total 2.965.871 22 100,0% 

Quadre 9 

L'Ajuntament també ha proporcionat a aquesta Sindicatura altres dues 
relacions certificades, una dels contractes menors adjudicats en 2011 i 
una altra dels contractes adjudicats en exercicis anteriors que 
continuaven en execució durant el dit any. 

Per a comprovar l'exactitud i la integritat de les relacions certificades per 
l'Ajuntament, la Sindicatura va sol·licitar determinada informació sobre 
els registres comptables a fi de contrastar-la amb les dades de les dites 
relacions. No obstant això l'esmentada informació no ens ha sigut 
proporcionada i no hem pogut obtenir l'evidència suficient i adequada 
que permeta valorar la integritat de la informació contractual certificada. 

9.4 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar l'adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l'Ajuntament en l'exercici de 2011, hem seleccionat la mostra de 
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contractes (no menors) següents, adjudicats en el dit any i que 
representa el 50,0% de l'import total adjudicat: 

 

Tipus  Objecte  Trami- 
tació 

Proce-
diment 

Adjudicació 
(sense IVA) 

O Obres d'urbanització i rehabilitació urbana  Or O 664.649 

O Accessibilitat al medi urbà barri els Caragols U NP 193.609 

SE Assistència tècnica programa formació i ocupació  Or NS 60.000 

G Gestió de servei públic piscina municipal Or A - 

SE Servei d'ajuda a domicili  Or A 566.051 

 Total muestra 1.484.309 
O: obres; SE: serveis; G: de gestió de serveis públics; U: urgència; Or: ordinària 
O: obert; NS: negociat sense publicitat; NP: procediment negociat amb publicitat 

Quadre 10 

El treball realitzat ha consistit bàsicament en la comprovació de 
l'adequació de la tramitació dels contractes 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 l'adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem fet una èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la 
baremació i valoració en els diversos procediments d'adjudicació que 
així ho requerien, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d'urgència o emergència, ja que impliquen una tramitació especial 
segons l'LCSP. 

Pel que fa als contractes menors tramitats en 2011, hem revisat una 
mostra d'expedients per a verificar el compliment dels requisits establits 
per la normativa aplicable. 

9.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

9.5.1 Incidències generals 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
es recull en el quadre 10, s'han posat de manifest les incidències 
següents de caràcter general o que afecten la major part dels contractes 
revisats, adjudicats en 2011: 

- L'òrgan de contractació no inicia la tramitació dels expedients 
amb una exposició dels motius pels quals es necessita el 
contracte, fet que incompleix l'article 93.1 de l'LCSP relacionat 
amb l'article 22 de la dita Llei. 
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- L'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars 
(PCAP) no va precedida dels informes del titular de l'òrgan que 
tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la Corporació 
—en aquest Ajuntament, el secretari—, circumstància per la qual 
s'incompleix la disposició addicional segona de l'LCSP. 

- No es realitza l'informe jurídic previ a la formalització dels 
contractes a què fa referència l'article 71.2 del RGLCAP. 

- Els plecs de prescripcions tècniques (PPT) inclouen declaracions o 
clàusules que haurien de figurar en el PCAP, incomplint d'aqueta 
manera l'article 68.3 del RGLCAP. 

9.5.2 Expedients revisats de contractes adjudicats en 2011 

a) Execució de les obres d'urbanització i rehabilitació urbana 

- Els PCAP no consignen les anualitats futures i incompleixen així 
allò que estipula l'article 67.2d del RGLACP. No s'efectuen les 
comprovacions previstes en l'article 219.2a i 174 del TRLRHL 
respecte als compromisos de despesa de caràcter plurianual i, per 
tant, no es confecciona adequadament aquest estat en la 
memòria. 

- Els PCAP consideren entre els criteris d'adjudicació les millores 
però sense determinar sobre quins elements i en quines 
condicions queda autoritzada la seua presentació, segons el que 
requereix l'article 131.2 de l'LCSP. Tampoc no detallen la 
ponderació relativa que s'atribueix a cada criteri, quan els que no 
es valoren mitjançant fórmules establides representen el 40% del 
total. 

- No consta en l'expedient la documentació següent: programa de 
treball aprovat per part de l'òrgan de contractació, requerit per 
l'article 144 del RGLCAP; informe de supervisió del projecte, exigit 
per l'article 109 de l'LCSP; justificació de l'alta en IAE o declaració 
responsable de no subjecció. 

- No consta tampoc la recepció de l'obra, l'acta de mesurament 
general i la certificació final. Quant això, la Junta de Govern Local 
va acordar, el 25 de febrer de 2013, reiniciar l'expedient de 
resolució del contracte basant-se en l'incompliment del termini 
d'execució del contractista i la declaració del concurs de creditors 
sense prestar les garanties suficients per executar-lo. En 
al·legacions, l'Ajuntament ha informat que la Junta de Govern 
Local va acordar el dia 6 de maig de 2013 resoldre el contracte amb 
caràcter ferm. 
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b) Obres d'accessibilitat al medi urbà, barri els Caragols 

- El PCAP no aplega adequadament els canvis previstos en la Llei 
d'Economia Sostenible referits principalment a les modificacions 
contractuals i el valor estimat del contracte. 

- Sent un procediment negociat no queda constatació en l'expedient 
de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons 
per a acceptar o rebutjar, fet que incompleix l'article 161.3 de 
l'LCSP. 

- En l'expedient no consta la documentació següent: estudi de 
seguretat i salut aprovat per l'òrgan de contractació; certificats 
que el contractista està al corrent de les seues obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social. 

c) Serveis d'assistència tècnica del programa adaptat de formació i 
ocupació en el barri de Xenillet 

- Contracte que ha sigut tramitat pel procediment negociat sense 
publicitat i en l'expedient no es justifica adequadament l'elecció 
del procediment, fet que incompleix l'article 93.4 de l'LCSP. 
L'òrgan de contractació podria haver considerat que la dita 
justificació s'inclogués en el mateix PCAP amb un esment al 
supòsit legal que cobreix el procediment escollit. 

- El PCAP no determina els aspectes econòmics i tècnics objecte de 
negociació amb les empreses, incomplint l'article 160 de l'LCSP. 

d) Gestió de servei públic de la piscina municipal "La cotxera" 

- No consta l'existència d'un estudi economicoadministratiu del 
servei, del seu règim d'utilització i de les particularitats tècniques 
necessàries per a definir-lo, contravenint el que requereix l'article 
183.1 del RGLCAP en relació amb l'article 117 de l'LCSP. 

- L'adjudicació del contracte ha sigut aprovada per la Junta de 
Govern Local, però no consta la ratificació per part del Ple 
requerida per l'article 22.1.f de l'LBRL. 

- El PCAP no estableix quins supòsits econòmics es consideren 
bàsics en l'adjudicació del contracte a fi de poder determinar en 
benefici de quina part correspon el restabliment de l'equilibri de la 
concessió, tal com determina l'article 258.4 de l'LCSP. 

- Entre les actuacions preparatòries del contracte de gestió de 
serveis públics, l'article 116 de l'LCSP requereix que abans de 
contractar s'haja establit el règim jurídic del servei, aspecte que no 
consta que s'haja observat en aquest cas. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament de Torrent. Exercici de 2011 

37 
 

- L'operació de cessió d'ús al concessionari de la instal·lació 
esportiva no ha sigut comptabilitzada. 

- En l'expedient no consta la documentació que acredita que el 
contractista està al corrent de les seues obligacions fiscals pel que 
fa a la justificació del pagament de l'IAE o la declaració 
responsable de no estar-hi subjecte. 

e) Servei d'ajuda a domicili 

- El PCAP no aplega adequadament els canvis previstos en la Llei 
d'Economia Sostenible, referits principalment als modificats 
contractuals i valor estimat del contracte. 

- El PCAP no esmenta expressament l'existència dels crèdits 
necessaris per a atendre les obligacions fins al compliment del 
contracte, tal com requereix l'article 67.2 d del RGLCAP. 

- El PCAP considera entre els criteris d'adjudicació les millores però 
sense detallar sobre quins elements i en quines condicions queda 
autoritzada la seua presentació, que és el que demana l'article 
131.2 de l'LCSP. 

- La fórmula emprada en la valoració del preu no permet atribuir la 
seua ponderació real assignada en el PCAP. 

- L'informe tècnic de la comissió d'experts no justifica 
adequadament les puntuacions assignades als criteris no 
automàtics. 

- El contracte formalitza no considera l'import màxim que limita el 
compromís econòmic de l'Administració, tal com ho requereix 
l'article 717.b del RGLCAP. 

- Ja que la duració del contracte és de dos anys prorrogables per uns 
altres dos més, no consta el certificat de límits de la despesa 
plurianual, amb els efectes del que disposa l'article 174 del 
TRLRHL. 

- No s'ha tramés a la Sindicatura de Comptes la informació d'aquest 
contracte que requereix l'article 20 de l'LCSP. 

9.5.3 Contractes menors 

La relació certificada per l'Ajuntament detalla un total de 51 contractes 
per un import de 557.188 euros. 

De l'anàlisi d'una mostra de contractes inclosos en la dita relació, s'ha 
posat de manifest l'aspecte important següent: un contracte de festes 
per import de 27.900 euros (IVA exclòs), ha sigut incorrectament tramitat 
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com a menor, quan per la seua naturalesa i import hauria d'haver sigut 
adjudicat pel procediment negociat d'acord amb l'article 158.c de l'LCSP. 

L'Ajuntament no disposa d'una aplicació informàtica que possibilite 
l'adequat seguiment i control dels expedients de contractes menors. 

9.5.4 Contractes adjudicats en exercicis anteriors 

La present fiscalització no abasta la revisió dels procediments 
d'adjudicació d'aquells contractes que tot i estant en vigor durant 2011, 
van ser adjudicats en exercicis anteriors. 

La revisió sobre aquests contractes s'ha limitat a comprovar per a una 
mostra que en la seua execució durant 2011 s'han observat els terminis 
de pagament legalment aplicables. 

No obstant això, i per raó de la limitació a l'abast que ha sigut comentada 
en l'apartat 9.3, no tenim evidència suficient i adequada que permeta 
assegurar que totes les factures comptabilitzades en 2011 estiguen 
emparades en contractes en vigor. 

10. SEGUIMENT DE L'INFORME DE CONTROL INTERN 

10.1 Introducció 

Amb data 12 de desembre de 2011, la Sindicatura de Comptes va emetre 
l'"Informe sobre el control intern de l'Ajuntament de Torrent de l'exercici 
de 2010", l'objectiu general del qual va ser analitzar el control intern en 
relació amb l'aplicació de la normativa comptable i de gestió. 

Tal com hem indicat en l'apartat 2.1 de la present fiscalització inclou dur 
a terme un seguiment de les conclusions i recomanacions que figuren en 
l'esmentat informe de control intern. 

A tal efecte, la Sindicatura va sol·licitar per escrit a l'Ajuntament que 
comuniqués les mesures adoptades en relació amb les conclusions i 
recomanacions per a millorar el control intern i la gestió de l'Entitat. 
L'Ajuntament ha contestat la dita sol·licitud per mitjà d'un informe emès 
amb data 30 de maig de 2013 per part de la Viceintervenció municipal i 
Tresoreria. 

Com a resultat del treball realitzat en l'apartat següent comentem el 
seguiment de les conclusions generals. Pel que fa a les recomanacions, el 
seguiment figura en l'apartat 12. 
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10.2 Seguiment de les conclusions generals de l'Informe de 2010 

Organització administrativa i grau de transparència 

a) "L’Ajuntament no compta amb una relació de llocs de treball, però 
sí amb un catàleg de llocs de treball aprovat i publicat, encara que 
no s’hi han classificat els llocs de treball amb criteris objectius." 

 Situació actual: sense variació. 

b) "L’Entitat té un reglament orgànic actualitzat, tanmateix les 
diferents unitats administratives no compten amb un manual de 
funcions o d’un instrument semblant on es concreten les distintes 
tasques." 

 Situació actual: sense variació. 

c) "Segons les respostes del qüestionari, els regidors de la Corporació 
no han fet peticions d’informació al president de l’Entitat. No 
obstant això, en un escrit dirigit a aquesta Sindicatura per un grup 
municipal de l’Ajuntament s’assenyala que des de fa tres exercicis 
no han tingut accés a la informació econòmica de l’Entitat. Quant 
a això, la Secretaria indica que la contestació a la pregunta en 
qüestió es va efectuar en base a la relació d’instàncies formulades 
per escrit." 

 Situació actual: es tracta d'un fet puntual que no s'ha tornat a 
manifestar durant la fiscalització de 2011. 

d) "La web aplega diversa informació, però la relativa al cicle 
pressupostari, entre d’altra de tipus econòmic, es troba sense 
actualitzar perquè no se’n disposa." 

 Situació actual: la web ja es troba actualitzada. 

Comptabilitat i Intervenció 

a) "Segons la informació facilitada a través dels qüestionaris, la 
comptabilitat no es porta al corrent ni tampoc d’acord amb els 
principis que hi són aplicació, ni és capaç de subministrar 
informació sobre el patrimoni de l’Entitat." 

 Situació actual: En els diferents apartats del present Informe 
indiquem les incidències detectades d'acord amb l'abast de la 
fiscalització. 

b) "No s’ha regulat el termini en què s’ha de subministrar al Ple la 
informació a la qual es refereix l’article 207 del TRLRHL." 
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 Situació actual: Regulat en les bases d'execució del pressupost de 
2013. 

c) "La segregació de funcions entre gestió i fiscalització no és 
adequada en la seua totalitat, ja que la Intervenció participa de la 
gestió pressupostària." 

 Situació actual: No s'ha realitzat per impossibilitat material. 

d) "No es realitza una fiscalització a posteriori dels ingressos malgrat 
d’haver-se substituït la seua fiscalització prèvia per la presa de 
raó." 

 Situació actual: Sense variació. 

e) "Els informes sobre estabilitat pressupostària només es van 
realitzar quant al pressupost inicial, però no en relació amb les 
restants fases del cicle pressupostari." 

 Situació actual: Es realitzen sobre el pressupost i sobre la 
liquidació i inclouen ajustos SEC. 

f) "La fiscalització presenta debilitats significatives en matèria de 
personal, subvencions, pagaments per a justificar i actuacions 
urbanístiques." 

 Situació actual: l'Entitat detalla les mesures que han sigut 
adoptades per a esmenar la major part de les debilitats en les dites 
matèries. 

g) "En la contestació del qüestionari ens van indicar que la 
Intervenció no incorpora, en l’informe trimestral al Ple, una relació 
de les factures o documents justificatius respecte als quals hagen 
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en 
l’esmentat registre i no s’hagen tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’haja justificat per 
l’òrgan gestor la seua absència de tramitació. En al·legacions, 
l’Ajuntament assenyala que no hi ha factures en aquesta situació." 

 Situació actual: Regulat en les bases d'execució del pressupost de 
2013. 

h) "Els controls financer i d’eficàcia no es realitzen i l’Entitat no ha 
fixat els objectius dels programes ni determinat el cost del 
serveis." 

 Situació actual: Sense variació. 
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Compliment de la normativa aplicable 

a) "Les bases reguladores de les subvencions no contenen tots els 
aspectes que exigeix l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, entre d’altres la determinació dels registres comptables 
per a comprovar la justificació de la subvenció i els criteris de 
graduació dels possibles incompliments de condicions imposades 
amb motiu de la concessió de les subvencions. 

 A més a més, hem comprovat que en dues subvencions 
concedides en règim de concurrència competitiva no s’han 
complit tots els requisits de l’article 23 de l’esmentada Llei, entre 
d’altres els relatius als criteris de valoració de les sol·licituds." 

 Situació actual: S'han aprovat unes bases generals per a concedir 
subvencions a les quals s'accedeix per mitjà de la web municipal, i 
també s'ha definit i posat en marxa un procés general per a 
concedir subvencions. 

 Pel que fa a les subvencions concedides, el Tribunal de Comptes  
està tramitant un procés d'actuacions (vegeu l'apartat 11.b) 

b) "L’Ajuntament no ha complit en termini les fases del cicle 
pressupostari en l’exercici de 2010. És important destacar la falta 
de presentació a aquesta Sindicatura de Comptes dels Comptes 
Generals corresponents als exercicis de 2009 i 2010, cosa que 
vulnera l’article 9.1 de la Llei de la Generalitat 6/1985." 

 Situació actual: La situació no ha variat respecte a l'exercici de 
2011, tal com comentem en els corresponents apartats d'aquest 
Informe. 

c) "Segons la liquidació dels pressupostos de 2009 i 2010, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals va ser negatiu en 
4.996.861 euros i 9.087.477 euros, respectivament, sense que de la 
contestació del qüestionari se’n desprenga que s’hagen adoptat les 
mesures que exigeix l’article 193 del TRLRHL." 

 Situació actual: Sense variació. 

d) "No s’efectua el seguiment del pla econòmic i financer a què es 
refereix l’article 19.1 del reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua 
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre." 

 Situació actual: Sense variació. 

 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament de Torrent. Exercici de 2011 

42 
 

Protecció dels béns de l’Entitat 

a) "L’Entitat té un inventari aprovat, encara que no se n’efectuen les 
comprovacions preceptives quan existeix un canvi de Corporació. 
Segons ens han indicat, no tots els béns immobles estan inscrits 
en el Registre de la Propietat." 

 Situació actual: Sense variació. 

b) "No es comprova en la justificació de les subvencions, entre uns 
altres aspectes, que aquestes subvencions no superen el cost de 
l’activitat subvencionada, el mitjà de pagament efectuat pel 
beneficiari ni la realització de l’activitat subvencionada." 

 Situació actual: En relació amb les subvencions concedides, el 
Tribunal de Comptes està tramitant un procés d'actuacions (vegeu 
l'apartat 11.b). 

c) "Hi ha imports pendents de justificar en les subvencions 
concedides." 

 Situació actual: En relació amb les subvencions concedides, el 
Tribunal de Comptes està tramitant un procés d'actuacions (vegeu 
l'apartat 11.b). 

d) "Segons la contestació del qüestionari, hi ha pagaments pendents 
de justificar amb una antiguitat superior a tres mesos i els 
comptes justificatius dels pagaments per a justificar no es 
presenten en termini ni amb els justificants adequats. No obstant 
això, en al·legacions s’assenyala que això és a causa d’errors 
comptables, sense que s’haja acreditat aquest fet." 

 Situació actual: El Tribunal de Comptes està tramitant un procés 
d'actuacions (vegeu l'apartat 11.b). 

e) "Segons l’Entitat, no hi ha valors prescrits. Tanmateix, en la 
liquidació d’exercicis tancats de 2010 hi havia un saldo pendent de 
cobrament anterior a 2006 per import de 3.179.393 euros." 

 Situació actual: El Tribunal de Comptes està tramitant un procés 
d'actuacions (vegeu l'apartat 11.b). 

f) "No es concilien les dades de recaptació amb comptabilitat." 

 Situació actual: S'han adoptat mesures de conciliació i 
regularització dels saldos en 2013. 

g) "S’han de tenir en compte les observacions que figuren en 
l'Informe referides a l’organització, l’operativa i l’accés als 
sistemes d’informació de l’Entitat." 
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 Situació actual: S'han adoptat mesures de millora facilitant l'accés 
als ciutadans des de la carpeta "Ciutadana-Oficina Virtual 
Tributària", que està accessible des de la seu electrònica de 
l'Ajuntament. 

11. FETS POSTERIORS 

En l'apartat 2.2 de la memòria, l'Ajuntament indica que no hi ha fets 
ocorreguts amb posterioritat al tancament de l'exercici de 2011, el 
coneixement dels qual siga útil. 

Tanmateix, la revisió efectuada per aquesta Sindicatura ha posat de 
manifest que sí que s'han produït esdeveniments d'aquesta naturalesa, 
com ara els que es comenten en els apartats a i b següents. 

Un altre fet important que també hem analitzat, ja que afecta el Compte 
General de 2011 encara que haja ocorregut després d'aprovar-lo, és el 
que comentem en l'apartat c. 

a) Mecanisme extraordinari de pagament de proveïdors 

Mitjançant el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, es 
determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris 
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals. 

En compliment del que disposa l'article 3 del citat Reial Decret Llei 
4/2012, l'Ajuntament va trametre el 15 de març de 2012 per via 
telemàtica al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
(MHAP), una relació certificada signada electrònicament per 
l'interventor de totes les obligacions pendents de pagament de 
factures registrades abans del primer de gener de 2012 que 
reunien els requisits previstos en la dita norma. 

El 30 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar el pla 
d'ajust previst en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, que el 
MHAP va valorar favorablement el 30 d'abril de 2012. 

El total de les obligacions pendents de pagament que figuren en la 
relació certificada per l'interventor, més les corresponents als 
certificats individuals emesos per requeriment dels proveïdors 
puja a 12.710.378 euros, 11.510.460 dels quals corresponen al 
mateix Ajuntament i 1.119.919 euros a la societat dependent, Nous 
Espais Torrent, SA. 

El finançament autoritzat pel MHAP s'ha instrumentat per mitjà 
d'una operació d'endeutament aprovada per la Junta de Govern 
Local el 14 de maig de 2012, per un termini de deu anys amb dos 
de mancança i a un tipus d'interès equivalent al cost de 
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finançament del Tresor Públic, més un marge màxim de 115 punts 
i un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts. 

De l'anàlisi realitzada sobre les obligacions pendents de pagament 
comunicades per l'Ajuntament es desprén que s'han inclòs 
factures de l'exercici de 2011 i anteriors per un total de 195.559 
euros que no estaven comptabilitzades en el Compte General de 
l'exercici de 2011. Del dit import, 76.152 euros corresponen a 
factures imputables a 2011 i 119.407 euros a factures d'exercicis 
anteriors. 

b) Actuacions prèvies del Tribunal de Comptes 

Amb data 28 de desembre de 2012 l'Ajuntament va rebre un escrit 
del Tribunal de Comptes, Secció d'Enjudiciament, Unitat 
d'Actuacions Prèvies, en el qual es requeria la tramesa de 
documentació per a la pràctica de les diligències oportunes en 
relació amb determinats fets que al parer del Ministeri Fiscal 
poden derivar en responsabilitat comptable basant-se en l'informe 
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre el control de 
l'Ajuntament de Torrent en l'exercici de 2010. 

Les irregularitats denunciades pel Tribunal de Comptes fan 
referència a tres fets comentats en l'informe de la Sindicatura: a) 
concessió de subvencions; b) recaptació; c) pagaments pendents de 
justificar. 

En compliment del requeriment efectuat, l'assessoria jurídica de 
l'Ajuntament va presentar al Tribunal de Comptes un informe 
datat el 30 de gener de 2013, que en resum expressa el següent: en 
primer lloc que l'informe de la Sindicatura, en el qual es basa 
l'inici de les actuacions del Tribunal de Comptes no acompleix les 
determinacions establides en l'article 56 de la Llei 7/1988. En segon 
lloc realitzen una anàlisi detallada de les irregularitats 
denunciades pel Tribunal de Comptes, i justifiquen les raons que 
indiquen la seua improcedència, i n'aporten la documentació i els 
informes corresponents. Finalment conclouen que no hi ha 
irregularitats susceptibles de ser qualificades com a injust 
comptable que puga originar exigència de responsabilitat. 

A la data de redacció d'aquest Informe, segueix la instrucció del 
procediment, raó per la qual no s'ha acabat encara amb la 
corresponent resolució del Tribunal de Comptes que resolga 
l'existència o no de l'injust comptable i les possibles 
responsabilitats. 
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c) Expedient de modificació de saldos a 31 de desembre de 2012 

Amb data 27 de març de 2013 s'ha emès un informe de la 
Intervenció i la Tresoreria sobre l'"Expedient de modificació de 
saldos a 31 de desembre de 2012". 

El dit informe indica que la finalitat d'aquest expedient és corregir 
i depurar els saldos de les obligacions pendents de pagament 
d'exercicis tancats, drets reconeguts pendents de cobrament i 
saldos dels comptes no pressupostàries, així com dels avals i 
determinats comptes del balanç, de manera que tant el pressupost 
com la comptabilitat mostren la imatge fidel de la realitat 
economicofinancera i pressupostària de l'Ajuntament. 

L'informe expressa que l'expedient s'ha pogut confeccionar una 
vegada obtingudes les dades completes de la comptabilitat i del 
compte de recaptació de l'any 2012, i proposa que, al mateix 
temps, l'aprove la Regidoria Delegada d'Economia i Hisenda amb 
efectes comptables de 31 de desembre de 2012, fet que 
efectivament es va produir mitjançant el Decret 989/2013, de 12 
d'abril. 

Com a conseqüència de l'anàlisi realitzada per aquesta 
Sindicatura sobre les modificacions comptables practicades en 
l'execució d'aquest expedient, s'ha posat de manifest que 
comprenen operacions que si s'havien computat adequadament, 
haurien tingut un impacte significatiu sobre les magnituds 
pressupostàries i economicopatrimonials del Compte General de 
l'exercici de 2011. Un resum dels efectes és el següent: 

 

Rectificacions Resultat 
pressupostari 

Romanent 
tresoreria 

Balanç/C.R. 

Baixes obligacions reconegudes 1.771 6.459 6.459 

Baixes drets reconeguts (159.010) (2.656.076) (2.656.076) 

Altes creditors no pressupostaris - (692.916) (692.916) 

Altes deutors no pressupostaris - 93.616 93.616 

Part. ingressos Estat 2008-2009 - - (5.273.877) 

Total (157.239) (3.248.917) (8.522.794) 

Quadre 11 

Vist el resum anterior, cal indicar que les dues magnituds 
pressupostàries que entren en l'abast de la present fiscalització, 
com ara el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2011, s'haurien vist reduïdes en 157.239 euros i 
3.248.917 euros, respectivament. També cal destacar l'efecte net 
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sobre el balanç i el resultat economicopatrimonial, que 
disminuirien en 8.522.794 euros. 

D'altra banda, pel que fa a l'aprovació de les modificacions 
practicades, cal indicar que atès que afecten saldos i magnituds de 
l'exercici de 2011 i anteriors, els comptes generals dels quals van 
ser aprovats pel Ple, correspon al dit òrgan aprovar l'expedient en 
què es basen, per la qual cosa considerem que l'aprovació per part 
de la Regidoria d'Economia i Hisenda no ha sigut adequada. 

d) Pressupost de l'exercici de 2012 

L'aprovació definitiva del pressupost de 2012 per part del Ple, va 
tenir lloc el 15 de març de 2012, incomplint el termini de 31 de 
desembre de 2011 previst per l'article 169.2 del TRLRHL. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 va ser aprovada 
pel Decret de l'Alcaldia de 19 d'abril de 2013, incomplint el termini 
del primer de març establit per l'article 191.3 del TRLRHL. 

12. RECOMANACIONS 

En l'apartat 3 del present Informe hem indicat les 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 repetisquen en exercicis futurs. 

a) L'Ajuntament ha posat en pràctica les recomanacions següents 
que van ser proposades en l'"Informe de control intern de 
l'exercici de 2010". 

a.1) Ha elaborat un organigrama actualitzat de l’Entitat, i de 
manuals de funcions de les distintes àrees. 

a.2) Ha fixat el termini i el contingut en què s’ha de 
proporcionar al Ple la informació sobre l’execució dels 
pressuposts i de la tresoreria de l’Entitat. 

b) Considerem necessari mantenir les recomanacions següents que 
es proposaven en l'Informe esmentat adés: 

b.1) L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la 
planificació de les inversions i estimar-ne no només el cost 
sinó també el manteniment. Les dotacions de despeses han 
de servir de límit i evitar el recurs de reconeixement 
extrajudicial de crèdits mitjançant un control adequat de la 
despesa. 
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b.2) L’àrea de comptabilitat ha de ser objecte d’una atenció 
especial, a fi que aquesta es porte al corrent, es registren els 
fets econòmics d’acord als principis comptables que hi són 
d’aplicació i s’oferisca una informació fiable de la situació 
financera de l’Entitat. 

b.3) Les modalitats de la funció interventora s’han d’aplicar amb 
la finalitat de millorar el control intern. S’hi han de tenir en 
compte les observacions efectuades sobre el contingut dels 
informes de fiscalització i concretar aquells aspectes que 
s’han de comprovar en la fiscalització. 

b.4) Les funcions d’intervenció i comptabilitat s’han de segregar. 
A més a més, la Intervenció no ha de participar en la gestió 
econòmica de l’Entitat. 

b.5) L’Ajuntament ha de dur a la pràctica per a millorar la 
seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic, les mesures 
aplegades en l'Informe. 

c) Les recomanacions següents tracten d'altres aspectes posats de 
manifest en la present fiscalització: 

c.1) L'Entitat ha d'establir mecanismes que asseguren el 
compliment dels terminis legals aplicables als processos 
d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost, així 
com de la tramitació i rendició del Compte General. 

c.2) Els òrgans de l'Ajuntament han d'adoptar les mesures 
necessàries per a posar en pràctica el mòdul de patrimoni 
que possibilite portar de manera completa l'inventari 
municipal de béns i drets i coordinar-lo amb l'inventari 
comptable de l'immobilitzat. Així mateix, caldria constituir 
l'inventari del patrimoni públic del sòl (PMS). 

c.3) S'han de comptabilitzar les correccions valoratives 
aplicables als béns depreciables i als deutors. 

c.4) En relació amb els projectes de despeses en general i amb 
les despeses amb finançament afectat en particular, 
l'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries per a 
dur el seguiment i control comptable en els termes 
previstos per la normativa comptable aplicable (ICAL). 

c.5) Pel que fa a l'adequada tramitació i comptabilitat de les 
despeses, cal tenir en compte el caràcter limitatiu i 
vinculant dels crèdits consignats i millorar l'aplicació dels 
procediments legals en matèria pressupostària, de control i 
de contractació. 
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c.6) 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 9.5 de l'Informe. 

13. 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 de 
l’informe de fiscalització de l’Ajuntament de Torrent corresponent a 
l’any 2011, el citat informe es va trametre al comptedant perquè en el 
termini concedit en formulés al·legacions. 

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

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

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

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos II i III.  
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació 2013 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 
13 de setembre de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 13 de setembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’Entitat  
  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 
 

















































































































































































































































































 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions 
  



2 
 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE DIVERSOS ASPECTES DE L'ACTIVITAT 
ECONOMICOFINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT. EXERCICI 
PRESSUPOSTARI DE 2011 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 12 de juliol de 2013 i sobre les 
quals informem del següent: 

AL·LEGACIONS DE TRESORERIA 

Primera al·legació: 

Pàgines 2 i 3 del document d'al·legacions sobre l'apartat 8, "Tresoreria", 
pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El tresorer de l'Ajuntament presenta dos tipus d'arguments, uns jurídics i 
uns altres comptables per a justificar la falta d'integració dels comptes 
restringits de recaptació ni en els arquejos ni en la comptabilitat 
municipals. 

Pel que fa als dits arguments, la Sindicatura considera que la Tresoreria 
de l'Entitat disposa de mecanismes vàlids i suficients per a conèixer els 
saldos que hi ha al seu favor en els comptes restringits de recaptació en 
qualsevol moment i que, com a mínim al tancament de cada exercici, ha 
d'examinar i verificar per a registrar-los adequadament en la 
comptabilitat municipal, si cal, com a ingressos pendents d'aplicació. 

De fet, hem observat que l'arqueig al tancament de l'exercici 2011, 
registra saldos de comptes restringits per un import de 179.627 euros, 
quan no aplega, però, d'altres saldos per un import de 179.254 euros, que 
són els que se citen en l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No cap. 
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AL·LEGACIONS DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ I COMPRES 

Segona al·legació: 

Pàgines 4 i 5 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.1, "Incidències 
generals", pàgines 37 i 38 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En les seues al·legacions, el Servei de Contractació i Compres reconeix 
que se produeixen les incidències descrites en els paràgrafs primer i 
quart. 

Pel que fa a la incidència del paràgraf segon, cal indicar que encara que 
la Viceintervenció municipal preste la conformitat als informes jurídics 
emesos per la direcció del Servei de Contractació i Compres, no consten 
en els expedients informes expressos sobre els plecs per part de l'òrgan 
que té atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la Corporació. 

Quant a la incidència del paràgraf tercer, s'al·lega que l'article 71.2 del 
RGLCAP fa referència única i exclusivament a l'Administració General de 
l'Estat. L'al·legació no considera, però, que la disposició final primera del 
RGLCAP estableix que dit article és d'aplicació supletòria davant de la 
inexistència de normativa expressa en sentit contrari, i així es pronuncia 
també la Junta Superior de Contractació Administrativa en el seu 
informe 6/2004, de 20 de maig. 

Conseqüències en l’Informe: 

No cap. 

Tercera al·legació: 

Pàgina 13 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.2.a, "Execució de 
les obres d'urbanització i rehabilitació urbana" pàgina 38 de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

Les al·legacions als paràgrafs primer i tercer no qüestionen les 
incidències que s'hi descriuen, i la del paràgraf segon no afecta la 
incidència descrita. 

Pel que fa al paràgraf quart, en al·legacions ens informen que finalment i 
amb caràcter ferm, la Junta de Govern Local ha resolt el contracte en la 
sessió ordinària efectuada el dia 6 de maig de 2013. 
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Conseqüències en l’Informe: 

L'última frase del quart paràgraf de l'apartat 9.5.2.a que diu: "A la data de 
redacció d'aquest informe, l'expedient de resolució continua tramitant-
se", se substituirà per: "En al·legacions, l'Ajuntament ha informat que la 
Junta de Govern Local va acordar el dia 6 de maig de 2013 resoldre el 
contracte amb caràcter ferm". 

Quarta al·legació: 

Pàgina 38 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.2.b, "Obres 
d'accessibilitat al medi urbà, barri els Caragols", pàgines 38 i 39 de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació al paràgraf segon no justifica la incidència descrita, que és la 
falta de constatació en l'expedient de les invitacions cursades, de les 
ofertes rebudes i de les raons per a acceptar-les o rebutjar-les. 

Quant el tercer paràgraf, no consten en l'expedient els certificats d'estar 
al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, ni tampoc 
les possibles verificacions realitzades per part de l'Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

No cap. 

Cinquena al·legació: 

Pàgina 50 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.2.c, "Serveis 
d'assistència tècnica del programa adaptat de formació i ocupació al barri de 
Xenillet", pàgina 39 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant el primer paràgraf i, tot i que s'al·lega que la justificació del 
procediment es realitza en la direcció del servei que s'adjunta a la 
proposta de l'acord d'aprovació de l'expedient, cal dir que és insuficient, 
ja que l'article 67.2.f del RGLCAP ho considera com a contingut dels PCAP. 

Pel que fa al paràgraf segon, la tramesa que s'al·lega fa referència als 
criteris d'adjudicació del contracte, però no als aspectes econòmics i 
tècnics objecte de la negociació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No cap. 
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Sisena al·legació: 

Pàgina 68 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.2.d, "Gestió del 
servei públic de la piscina municipal, 'la Cotxera", pàgines 39 i 40 de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant al paràgraf primer, l'al·legació és una justificació de les 
circumstàncies especials que concorren en aquest expedient. 

En relació amb el paràgraf tercer, l'al·legació no rebat la incidència 
descrita, ja que en els PCAP no queden clarament definits els supòsits 
econòmics que van ser considerats com a bàsics en l'adjudicació del 
contracte, tal com exigeix l'article 258.4 de l'LCSP. 

Pel que fa al paràgraf sisè, l'al·legació no confirma l'acreditació del 
pagament de l'IAE o la declaració responsable de no estar subjecte al 
referit impost. 

Conseqüències en l’Informe: 

El paràgraf sisè que diu: "En l'expedient no consta la documentació que 
acredita que el contractista està al corrent de les seues obligacions 
fiscals", quedarà redactat així: "En l'expedient no consta la documentació 
que acredita que el contractista està al corrent de les seues obligacions 
fiscals pel que fa a la justificació del pagament de l'IAE o la declaració 
responsable de no estar-hi subjecte". 

Setena al·legació: 

Pàgina 102 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.2.e, "Servei 
d'ajuda a domicili", pàgina 40 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Les al·legacions als paràgrafs primer, segon i sisè, són justificacions que 
no afecten el contingut de l'Informe. Pel que fa a la que tracta sobre el 
paràgraf vuitè, cal indicar que encara que l'Ajuntament va enviar al 
Tribunal de Comptes la relació anual certificada dels contractes 
adjudicats en 2011, no va trametre a la Sindicatura de Comptes la 
informació contractual que resultava aplicable segons l'Acord de 17 
d'octubre de 2011 del Consell de la dita Institució, el qual aprova la 
Instrucció relativa a la tramesa de la informació contractual del sector 
públic local. 

Conseqüències en l’Informe: 

No cap. 
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Vuitena al·legació: 

Pàgina 128 del document d'al·legacions sobre l'apartat 9.5.3, "Contractes 
menors", pàgina 40 i 41 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant a les incidències descrites en el segon paràgraf, és correcta i 
s'accepta l'al·legació relativa al contracte de 60.000 euros. L'altre de 
27.900 euros, no es desprèn, del decret d'adjudicació, que es tracte d'un 
contracte menor d'obres. 

Pel que fa a l'aplicació informàtica, l'Informe es refereix al control 
específic de la contractació menor, sobretot si tenim en compte el que 
indiquen els últims paràgrafs de l'epígraf 9.3 de l'Informe, relatiu a la 
falta d'obtenció d'evidència suficient i adequada per a valorar la 
integritat de la informació contractual certificada per part de 
l'Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

El paràgraf segon que diu: "De l'anàlisi d'una mostra de contractes 
inclosos en la dita relació, s'ha posat de manifest l'aspecte important 
següent: dos contractes de festes, —un per 60.000 euros i un altre per 
27.900 euros (IVA exclòs)— han sigut incorrectament tramitats com a 
menors, quan per la seua naturalesa i imports haurien d'haver sigut 
adjudicats pel procediment negociat d'acord amb els articles 154.d i 158.c 
de l'LCSP", quedarà redactat així: 

"De l'anàlisi d'una mostra de contractes inclosos en la dita relació, s'ha 
posat de manifest l'aspecte important següent: un contracte de festes 
per import de 27.900 euros (IVA exclòs), ha sigut incorrectament tramitat 
com a menor, quan per la seua naturalesa i import hauria d'haver sigut 
adjudicat pel procediment negociat d'acord amb l'article 158.c de l'LCSP". 
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