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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe vénen expressades en euros. Hem efectuat un arredoniment per 
a no mostrar els cèntims i les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma 
de les dades arredonides. 
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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 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte la revisió del 
procés d’elaboració, la formulació i aprovació del pressupost, així com de la rendició 
dels comptes i la informació que s’ha de facilitar al Ple. També hem analitzat el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria, i fiscalitzat el pressupost de despeses, pel que 
fa a verificar si la comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes 
inclosos en una mostra d’expedients adjudicats en l’exercici de 2009, ha estat 
l’adequada. 
  



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Novelda. Exercici de 2009 

- 5 - 
 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

En no existir ens dependents, el Compte General de 2009 de l’Entitat només està 
integrat pel seu propi Compte General, el qual està format pel balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria, 
corresponents a l’exercici acabat en el dit any. Els estats principals figuren en l’annex I 
d’aquest Informe. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 i a fi de comprovar si s’adequa a la 
normativa comptable i pressupostària aplicable, l’abast de la revisió financera s’ha estès 
als aspectes que tot seguit relacionem: 

- El procés d’elaboració i aprovació del pressupost 

- La rendició de comptes 

- La informació que l’Ajuntament ha de facilitar al Ple 

- El resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici de 2009. 
L’adequada formació de les dues magnituds, segons el que estableixen les regles 
corresponents del model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local, la seua 
inclusió en els apartats respectius del Compte General, analitzar si les despeses 
amb finançament afectat es calculen adequadament, i verificar la correcció del 
càlcul dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible 
recaptació. 

- La fiscalització del pressupost de despeses, la qual s’ha limitat a verificar si la 
comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes inclosos en 
una mostra d’expedients adjudicats en l’exercici de 2009 és l’adequada. 

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. 

L’abast del treball ha tingut les limitacions següents: 

a) L’Ajuntament no ha explicat les diferències que existeixen entre el Compte 
General presentat en aquesta Sindicatura de Comptes i la liquidació del 
pressupost (Vegeu l’apartat 5.1 de l’Informe). 

b) A la data de redacció d’aquest Informe no s’ha rebut la informació sol·licitada 
sobre la composició del saldo i la justificació dels comptes següents: 
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Núm. de 
compte Nombre del compte 

Saldo a 
31/12/2009 

416 Formalització pagaments no pressupostaris (9.762)

443 Deutors a curt termini per ajornament i fraccionament (238.584) 

4441 Deutors a llarg termini per ajornament/fraccionament any 1 (61.574)

4442 Deutors a llarg termini per ajornament/fraccionament any 2 (36.137)

446 Formalització ingressos no pressupostaris (14.906)

554 Cobraments pendents d’aplicació (1.048.019)

555 Pagaments pendents d’aplicació 1.451.550 

559 Diversos per investigar (5.266)

Cuadro 2.1.1 

c) No s’hi ha rebut un estat del deute amb la informació requerida en l’ICAL ni 
quadrada amb la comptabilitat. 

d) No ha estat possible contrastar el saldo del recompte d’efectiu –realitzat el 19 
d’abril de 2011– amb el saldo comptable, a causa del retard de la comptabilitat 
municipal. 

e) Hi ha una diferència de 905.703 euros entre l’import de les despeses 
exatrajudicials aprovades i el comptabilitzat per aquest concepte, i no se’ns ha 
facilitat el detall de les factures que justifique aquesta diferència. 

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, així 
com la seua activitat contractual durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2009. 

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

- Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l’exercici de 2009. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària. 

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

- 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. 
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- 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 5/2009, de 24 d’abril, de Mesures Extraordinàries i Urgents 
per a Facilitar a les Entitats Locals el Sanejament de Deutes Pendents de 
Pagament amb Empreses i Autònoms. 

- 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. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà 
de la qual s’estableix l’estructura dels pressuposts de les entitats locals. 
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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, així com els principis i la 
normativa comptable i pressupostària aplicable: 

a) La comptabilitat de l’Ajuntament es porta amb retard rellevant i n’hem detectat 
els fets següents: 

- Segons els estats comptables del Compte General presentat telemàticament 
en aquesta Sindicatura, hi ha diferències significatives entre els components 
del resultat pressupostari i la liquidació del pressupost. Aquesta situació 
també es dóna en el romanent de tresoreria. Així mateix, les comprovacions 
dels estats comptables del Compte General realitzada per la plataforma de 
rendició de comptes han posat de manifest diverses incidències que han 
sigut explicades. (vegeu l’apartat 5.1 de l’Informe). 

- L’Ajuntament ha comptabilitzat un import de 3.000.000 d’euros en concepte 
d’acompte del cànon dels pròxims quinze anys del servei de proveïment 
d’aigua com si fos un ingrés corrent, quan es tracta d’una operació de crèdit 
que ha generat interessos per a l’Entitat i, per tant, s’hauria d’haver 
reconegut en el capítol IX. La viabilitat dels dits interessos exigeix la 
tramitació del corresponent expedient en els termes dels articles 49 i 
següents del TRLRHL. A més a més, segons les especificacions del 
contracte, en 2009 solament s’haurien d’haver reconegut 1.500.000 euros, 
raó per la qual el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria estan 
sobrevalorats en 1.500.000 euros. (Vegeu els apartats 7.1 i 7.2 de 
l’Informe). 

- El reconeixement dels drets –la gestió i recaptació dels quals l’Ajuntament 
ha delegat en SUMA–, s’ha efectuat com si no existís aquesta delegació, 
quan s’haurien d’haver reconegut en el moment en què l’Ajuntament hagués 
percebut el seu import o bé hagués tingut coneixement dels recursos 
recaptats perquè SUMA ho hagués comunicat. Tot això implica que el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria estan sobrevalorats en 
1.174.592 euros. (Vegeu l’apartat 7.1 de l’Informe). 

- La comptabilitat dels drets derivats de les subvencions no s’ha realitzat 
d’acord amb els principis comptables públics, és a dir, en el moment en què 
es percep la subvenció o quan es té coneixement que l’ens concedent de la 
subvenció ha reconegut la correlativa obligació de pagament a 
l’Ajuntament. Per tant, el resultat pressupostari està sobrevalorat en 
2.077.576 euros (Vegeu l’apartat 7.1 de l’Informe). 

- Les desviacions de finançament no les calculen d’acord amb els criteris que 
estableix la instrucció de comptabilitat, la qual determina que es calculen en 
funció dels drets i no dels ingressos i aplica un coeficient de finançament. 
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Aquest càlcul comporta que el resultat pressupostari estiga sobrevalorat en 
747.616 euros. (Vegeu l’apartat 7.1 de l’Informe). 

- L’Ajuntament comptabilitza en comptes de tresoreria el capital pendent que 
ha de disposar de les pòlisses de crèdit, quan segons l’ICAL no s’ha de 
reflectir en els comptes de l’Entitat, ja que encara no és deute de 
l’Ajuntament. Això comporta que els fons líquids de l’Entitat i, per tant, el 
seu romanent de tresoreria, estan sobrevalorats en 628.063 euros. (Vegeu 
l’apartat 7.2 de l’Informe). 

b) El pressupost va ser aprovat amb un superàvit de 4.295.217 euros per tal de 
compensar el romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals que es va 
obtenir en la liquidació del pressupost de 2007. Tanmateix, l’anàlisi que 
detallem en l’apartat 6.1 d’aquest Informe ha revelat un excés en les previsions 
del pressupost d’ingressos per un import de 6.465.264 euros. Aquesta 
inadequada estimació del pressupost d’ingressos ha produït un efecte negatiu en 
l’estabilitat pressupostària i en el romanent de tresoreria. (Vegeu l’apartat 6.1 de 
l’Informe). 

c) En “Pressuposts tancats” figuren drets pendents de cobrament anteriors a 
l’exercici de 2005 per un import d’1.056.936 euros. Ja que en un principi el 
termini de prescripció dels drets és de quatre anys, es considera que 
l’Ajuntament hauria d’haver dotat com a drets de difícil recaptació tots aquells 
l’antiguitat dels quals fos major del dit termini. (Vegeu l’apartat 7.2 de 
l’Informe). 

d) Tal com comentem al llarg d’aquest Informe, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals va ser negatiu, però no tenim constatació que s’aplicaren les 
mesures de determina l’article 193 del TRLRHL. (Vegeu l’apartat 7.2 de 
l’Informe). 

e) El control de tresoreria presenta les debilitats següents: 

- No s’han justificat degudament una sèrie de partides conciliatòries relatives 
a pagaments comptabilitzats pel banc i no per l’Ajuntament, que pugen a 
2.097 euros. (Vegeu l’apartat 7.2 de l’Informe). 

- Els fons líquids de l’Entitat no recullen els seus comptes restringits, el saldo 
dels quals a 31 de desembre de 2009, segons la informació aportada pels 
bancs, va pujar a 1.895 euros. Per tant, el romanent de tresoreria està 
infravalorat en aquesta quantitat. A més a més, aquest fet comporta una 
debilitat de control intern que hauria de ser corregida. (Vegeu l’apartat 7.2 
de l’Informe). 

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 rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics següents: 

a) Estan pendents d’iniciar-se els tràmits per a aprovar el Compte General de 2009, 
contravenint el que estableixen els articles 208 i següents del TRLRHL i les 
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regles 104 i següents de l’ICAL. No obstant això, amb data 14 de febrer de 2011 
–posterior a la data límit de rendició establida per la Llei–, es van trametre a la 
Sindicatura de Comptes els estats comptables que, com indiquem en l’apartat 5.1 
de l’Informe, presenten diferències rellevants amb la liquidació del pressupost. 

b) D’acord amb les dades que reflecteix la liquidació del pressupost per a 2009 i 
segons l’estimació efectuada per aquesta Sindicatura, l’Ajuntament ha incomplit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en una quantia de 3.822.926 euros. Per 
tant, tal com exigeix l’article 19 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, s’hauria d’haver realitzat un pla 
economicofinancer de reequilibri. (Vegeu l’apartat 5.3.2 de l’Informe).  

c) En virtut del Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries 
i urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de 
pagament amb empreses i autònoms, l’Ajuntament va aprovar en data 12 de juny 
de 2009 un pla de sanejament. En aquest pla l’Ajuntament es va comprometre a 
un estalvi d’ingressos i despeses corrents més les quotes d’amortització del deute 
de 634.871 euros. Tanmateix, d’acord amb els criteris del propi pla, s’ha produït 
un desestalvi de 5.708.283 euros. (Vegeu l’apartat 5.3 de l’Informe). 

 D’altra banda, la norma indicada en el paràgraf anterior en el seu article 9.2 
estableix que el sanejament del romanent de tresoreria negatiu per a despeses 
generals en el període afectat comportarà la prohibició de realitzar noves 
inversions finançades amb endeutament. No obstant això, en 2009 l’Ajuntament 
concerta nous préstecs per a inversions per un import d’1.600.000 euros, i 
fonamenta la capacitat per a sol·licitar-lo basant-se en l’estalvi net de l’exercici 
de 2007 i no de l’exercici de 2008, tal i com exigeix l’article 53 del TRLRHL. 
(Vegeu l’apartat 5.3 de l’Informe). 

d) No consta que el Ple de l’Ajuntament haja aprovat el seu inventari de béns. 

e) El Ple de l’Ajuntament no ha fixat els terminis ni la periodicitat en què s’ha de 
trametre a aquest òrgan la informació pressupostària i de la tresoreria, ni consta 
que haja rebut informació sobre aquestes matèries, tal com exigeix l’article 207 
del TRLRHL i les regles 105 i següents de l’ICAL. 

f) En els dos contractes d’obres analitzats no figura el preu com a criteri per a 
seleccionar els contractistes, quan el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de 
novembre, no exclou aquest criteri. Això ha comportat que l’Ajuntament no haja 
propiciat obtenir el millor preu en l’adjudicació dels contractes, ja que de fet en 
les dues licitacions tots els contractistes van oferir el preu de licitació. 

g) D’altra banda, en la clàusula del plec de condicions econòmiques administratives 
que regula els criteris de valoració de les ofertes d’aquests contractes, no es 
determina com es pot obtenir la màxima puntuació de cada un dels apartats ni es 
gradua la puntuació, trets que permeten un grau de discrecionalitat excessiu per a 
valorar les ofertes. 

h) Hem detectat despeses per un import de 462.989 euros sense que tinguem 
constatació que s’hi haja instruït el corresponent expedient de contractació. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Novelda està situat a la província d’Alacant a la comarca del Vinalopó 
Mitjà. Té una població de 27.135 habitants segons l’actualització del cens a primer de 
gener de 2009. Després de les eleccions de 2011, la corporació està formada per 21 
regidors. 

L’estructura administrativa del departament d’Intervenció se subdivideix en quatre 
negociats: negociat de rendes i exaccions, oficina pressupostària, negociat de 
fiscalització i negociat de comptabilitat. El lloc de treball d’interventor l’ocupà un 
funcionari amb habilitació estatal amb nomenament provisional. 

El Departament de Contractació està integrat per la secretària general, un tècnic 
d’Administració General i una administrativa. El lloc de treball de secretària general 
està ocupat mitjançant nomenament provisional. 

A partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament i d’altres fonts (bases de 
dades del sector públic local del Ministeri d’Economia i Hisenda i base de dades CIVIS 
de la Conselleria d’Administracions Públiques) hem verificat que no té ens dependents 
o participats. 

A més a més, l’Ajuntament forma part de tres consorcis: 

- Consorci de Gestió de Residus Sòlids Baix Vinalopó 

- Consorci Intermunicipal d’Extinció i Prevenció d’Incendis 

- Consorci Intermunicipal Pacte Territorial d’Ocupació Vall del Vinalopó 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut del Compte General 

L’Ajuntament no ha tramitat el Compte General, contravenint el que estableixen els 
articles 208 i següents del TRLRHL i les regles 104 i següents de l’ICAL. No obstant 
això, amb data 14 de febrer de 2011, fora del termini legal, va trametre a aquesta 
Sindicatura de Comptes els seus estats comptables que, tal com indiquem en l’apartat 
següent, presenten discrepàncies importants amb la liquidació del pressupost, la qual va 
ser elaborada fora del termini preceptiu i aprovada pel Decret de l’alcalde, amb data 25 
de novembre de 2010. 

5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 

Els estats comptables presentats per l’Ajuntament comprenen el balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria. 
L’acta d’arqueig que s’ha d’adjuntar a aquests estats comptables –d’acord amb la regla 
98 de l’ICAL–, no es va signar ni coincidia amb els estats comptables (vegeu l’apartat 
7.2 de l’Informe). Tampoc no es van presentar les certificacions dels saldos bancaris, 
presentació exigida per la regla 98 de la dita instrucció. 

En l’annex I del present Informe s’adjunten el balanç i el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari 
i l’estat de romanent de tresoreria dels exercicis de 2008 i 2009 presentats a la 
Sindicatura de Comptes per mitjà de la plataforma. 

En el quadre següent mostrem les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2008 i 2009, en euros: 

 

Magnitud 2008 2009 

Pressupost inicial ingressos 30.328.269 31.347.450 

Pressupost inicial despeses 26.620.909 27.052.233 

Previsions ingressos definitives 32.011.717 46.009.044 

Previsions despeses definitives 28.304.357 41.713.826 

Drets reconeguts 21.930.691 39.776.902 

Obligacions reconegudes 25.868.733 35.309.728 

Resultat pressupostari ajustat(*) (3.938.043) 4.467.174 

Romanent de tresoreria per a despeses generals(*) (5.488.377) 806.747 

Romanent de tresoreria total  (5.488.377) 806.747 

(*) Les dades que figuren en aquest quadre són les que apareixen en el compte tramés a aquesta 
Sindicatura, en les quals l’Ajuntament  no va considerar les desviacions de finançament en el resultat 
pressupostari ajustat ni en el romanent de tresoreria. En aquest últim tampoc no va considerar els saldos 
de cobrament dubtós. 

Quadre 5.2.1 
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Hem detectat diferències significatives entre els estats comptables presentats mitjançant 
la plataforma i la liquidació, que resumim en els dos quadres següents: 

 

Magnitud S/ liquidació S/ compte Diferències 

Drets liquidats exercici 39.771.716 39.776.902 (5.186)

Obligacions liquidades exercici  35.309.728 35.309.728 0  

Resultat pressupostari 4.461.988 4.467.174 (5.186)  

Romanent disposat exercici anterior 0 0 0 

Desviacions de finançament negatives 926.498 0 926.498  

Desviacions de finançament positives 2.278.004 0 2.278.004  

Resultat pressupostari ajustat 3.110.482 4.467.174 (1.356.692)  

Quadre 5.2.2 

Romanent de tresoreria 

Magnitud S/ liquidació S/ compte Diferències 

Fons líquids tresoreria 2.691.532 2.691.532 0 

Total drets pendents cobrament 10.846.371 8.906.681 1.939.690 

Pendent cobrament exercici corrent 6.643.647 6.661.082 (17.435) 

Pendent cobrament exercicis tancats 3.293.246 3.280.870 12.376 

Deutors extrapressupostaris 909.478 18.015 891.463 

Ingressos pendents d’aplicació definitiva 0 1.053.286 (1.053.286) 

Total obligacions pendents pagament 13.092.492 10.791.466 2.301.026 

Pendent pagament exercici corrent 8.872.102 8.872.102 0   

Pendent pagament exercicis tancats 2.691.522 2.677.837 13.685 

Creditors no pressupostaris 1.489.851 693.077 796.774 

Creditors devolució d’ingressos 39.017 0 39.017 

Pagaments pendents d’aplicació 0 1.451.550 (1.451.550) 

Romanent de tresoreria total 445.411 806.747 (361.336) 

Saldos cobrament dubtós 431.353 0 431.353 

Romanent de tresoreria despe. finança. afectat 3.475.170 0 3.475.170 

Romanent de tresoreria despeses generals (3.461.112) 806.747 (4.267.859)  

Quadre 5.2.3 

El romanent de tresoreria segons la liquidació del pressupost no inclou els saldos 
d’ingressos i pagaments pendents d’aplicar al pressupost, i existeixen diferències 
rellevants en els comptes de deutors i creditors no pressupostaris, que l’Ajuntament no 
ha explicat encara. 

Els estats comptables presentats per mitjà de la plataforma no reflecteixen els ajusts per 
a calcular el resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 
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D’altra banda, les comprovacions efectuades per la plataforma de rendició de comptes 
han posat de manifest l’existència d’incidències en els estats comptables del Compte 
General, entre les quals destaquem les següents: 

1. El saldo inicial de tresoreria a primer de gener de 2009 dels comptes presentats 
per mitjà de la plataforma presenta una diferència respecte del saldo a 31 de 
desembre de 2008 i de l’estat de tresoreria presentat en format PDF de 5.878 
euros. Hem comprovat que l’error apareix solament en la informació que va ser 
tramesa per mitjà de la plataforma, ja que en el sistema informàtic el saldo de 
tresoreria a 31 de desembre de 2008 i a 1 de gener de 2009 és el mateix. No 
obstant això, l’Ajuntament no ha aportat cap evidència sobre aquesta incidència. 

2. L’import dels drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries del 
romanent de tresoreria de la memòria no coincideix amb la suma dels comptes 
del balanç de comprovació que, d’acord amb la regla 85 de l’ICAL, ha d’aplegar 
aquesta magnitud. Açò ocorre fonamentalment perquè en el romanent de 
tresoreria s’inclou el saldo creditor d’un compte definit per l’Ajuntament (no 
considerat en l’ICAL) de rúbrica i denominació 446, “Formalització d’ingressos 
no pressupostaris”, per un import de (9.762) euros. L’Ajuntament no ha aportat 
informació sobre la composició d’aquest saldo creditor. 

3. L’import de les obligacions pendents de pagament d’operacions no 
pressupostàries del romanent de tresoreria de la memòria no coincideix amb la 
suma dels comptes del balanç de comprovació que, d’acord amb la regla 86 de 
l’ICAL, ha d’aplegar aquesta magnitud. Igual que en el cas anterior, açò ocorre 
perquè s’inclou el saldo creditor d’un compte definit per l’Ajuntament (no 
considerat en l’ICAL) de rúbrica i denominació 416, “Formalització de 
pagaments no pressupostaris”, per un import de (238.584) euros. L’Ajuntament 
no ha aportat informació sobre la composició d’aquest saldo creditor. 

4. Hem detectat tres comptes que per la seua naturalesa haurien de tenir un saldo 
deutor i, tanmateix, presenten saldo creditor. Aquests comptes són: el compte 
443, “Deutors a curt termini per ajornament”, el 4441, “Deutors a llarg termini 
per ajornament any u” i el 4442, “Deutors a llarg termini per ajornament any 
dos”, amb saldos per uns imports de (61.574), (14.906) i (36.137) euros, 
respectivament. Hem sol·licitat una explicació i justificació d’aquets saldos i a la 
data de redacció d’aquest Informe, no l’hem rebuda. 

5. Per la pròpia naturalesa dels comptes, també vam sol·licitar la composició del 
saldo dels comptes 554, “Cobraments pendents d’aplicació”, 555, “Pagaments 
pendents d’aplicació” i 559, “Diversos per investigar”. A 31 de desembre de 
2009, el primer presentava un saldo d’(1.048.019) euros; el segon d’1.451.550 
euros, i el tercer un de (5.266) euros. A la data de redacció d’aquest Informe, no 
n’hem rebut cap informació. 

6. La memòria presentada per mitjà de la plataforma no conté la informació de 
l’estat del deute. L’Ajuntament ha facilitat una llista amb els préstecs a llarg 
termini pendents a 31 de desembre de 2009, la suma dels quals no coincideix 
amb el balanç. Hem sol·licitat un estat del deute amb la informació requerida per 
l’ICAL i que coincidisca amb la comptabilitat, i a la data de redacció d’aquest 
Informe, no l’hem rebuda. 
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5.3 Informació del Ple de l’Ajuntament 

5.3.1 Sobre l’execució i modificacions del pressupost i els informes de fiscalització 

L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local trametrà al Ple 
de l’ajuntament per mitjà de la Presidència la informació de l’execució dels pressuposts 
i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Les regles 105 
i següents de l’ICAL concreten el contingut de la informació que cal subministrar al Ple 
de l’ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a l’execució del pressupost corrent 
d’ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la situació de la 
tresoreria. 

No consta que el Ple de l’Ajuntament haja fixat els terminis ni la periodicitat en què ha 
de trametre la informació pressupostària i de la tresoreria, ni que hi haja rebut 
informació sobre aquestes matèries. 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, durant l’exercici de 2009 la 
Intervenció no ha realitzat advertiments. En les bases d’execució del pressupost, 
concretament en la 44, es regula la fiscalització limitada. No obstant això, no tenim 
constatació que s’haja efectuat una fiscalització plena amb posterioritat, tal com 
estableix l’article 219.3 del TRLRHL. Per tant no s’han tramés al Ple els informes que 
comprenen les fiscalitzacions efectuades amb posterioritat a la fiscalització prèvia 
limitada. 

D’altra banda, d’acord amb l’article 34 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, el Ple de la Corporació és 
l’òrgan competent per a acordar l’aprovació de l’inventari, així com la seua rectificació i 
comprovació. No s’ha acreditat que aquestes obligacions s’hagen complit.  

5.3.2 Sobre l’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 de l’Ajuntament l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat en 
l’aprovació inicial, modificació i liquidació del pressupost. 

L’informe de la Intervenció municipal elaborat en l’aprovació del pressupost per a 
l’exercici de 2009 posa de manifest el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, aspecte que es desenvolupa i analitza en l’apartat 6.1 d’aquest Informe. 
La Intervenció tampoc no elabora cap informe sobre l’equilibri pressupostari en les 
modificacions que es realitzen al llarg de l’exercici. 

Respecte a la liquidació del pressupost, l’informe de la Intervenció de data 29 de 
novembre de 2010 interpreta que la diferència entre els ingressos i les despeses dels 
capítols I al VII més l’ajust de les despeses d’exercicis anteriors aprovats, presenta una 
situació de capacitat de finançament. 

No obstant això, no realitza els altres ajusts també exigits pel manual del càlcul del 
dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals de l’IGAE i que 
detallem tot seguit: 
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Capítol Descripció capítol Euros 

I Drets reconeguts nets (capítols I a VII) 28.676.902 

II Obligacions reconegudes netes (capítols I a VII) 33.516.285 

A = I - II Superàvit / (dèficit) no financer segons comptabilitat pressupostària (4.839.383)

Ajusts en 
ingressos Descripció de l’ajust 

Ajust 1 Registre criteri caixa d’imposts, cotitzacions socials, taxes i d’altres ingressos (1.793.315)

Ajust 2 Registre de lliuraments a compte i liquidacions definitives imposts cedits (44.924)

Ajust 6 Transferències rebudes d’altres AAPP (no UE) (2.665.783)

B Total ajusts en ingressos (4.504.022)

Ajust en 
despeses Descripció de l’ajust 

Ajust 14 Despeses realitzades en l’exercici aprovades de forma extrajudicial 5.520.479 

C Total ajusts en despeses 5.520.479 

A + B +C 
Capacitat/necessitat finançament segons comptabilitat nacional (aproximació 
criteri IGAE) (3.822.926)

Quadre 5.3.1 

A més dels ajusts al·ludits en el quadre anterior, l’Ajuntament aprova en l’any 2009 la 
pròrroga del contracte de concessió del servei de proveïment d’aigües pel qual es 
reconeixen drets en 2009 per un import de 3.000.000 d’euros en concepte d’avançament 
del cànon dels pròxims quinze anys (capítol V). Quant a la qualificació de l’operació, en 
la mesura que no deriva del reconeixement o meritació d’un deute líquid, vençut i 
exigible, i que, segons el contracte, es liquida, és a dir, es quantifica a resultes de 
l’import recaptat pel contractista pel servei i els interessos corresponents, no podem 
considerar que es tracte d’un cànon avançat per a finançar operacions corrents de 
l’exercici de 2009, sinó d’una operació de crèdit que ha de ser reconeguda en el capítol 
IX, la viabilitat de la qual exigeix la tramitació del corresponent expedient en els termes 
dels articles 49 i següents del TRLRHL. 

Per tant, en la necessitat de finançament de (3.822.926) euros s’haurien d’incloure 
també els 3.000.000 d’euros del cànon de la concessió del servei de proveïment 
d’aigües. En conseqüència, atesa la situació de desequilibri, caldria haver realitzat una 
pla economicofinancer de reequilibri que, d’acord amb la legislació vigent, hauria 
d’aprovar el Ple de l’Entitat i que no consta que s’hi haja realitzat. 

L’Ajuntament s’acull al Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures 
extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms. L’article 3 d’aquesta norma requereix 
l’aprovació d’un pla de sanejament que contindrà els compromisos anuals d’ingressos i 
despeses corrents pel mateix període d’amortització de l’operació. L’Ajuntament 
elabora aquest pla, que és aprovat pel Ple de l’Entitat amb data 12 de juny de 2009. 

Pel que fa a aquest pla de sanejament destaquen dos aspectes: 
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- L’Ajuntament es compromet a un estalvi en ingressos i despeses corrents més 
les quotes d’amortització del deute de 634.871 euros. Tanmateix, la realitat, tal 
com podem observar en el quadre següent, és que es produeix un desestalvi, 
d’acord amb els criteris del pla de 5.708.283 euros. L’informe de liquidació del 
pressupost d’Intervenció indica que s’ha complit el pla de sanejament. 

 

 Despeses (caps. I a 
IV) 2009 

Ingressos (caps I a V i IX) 
2009 

Import 

Previsions 23.788.359 24.423.230 634.871 

Real 28.781.509 23.073.226 (5.708.283) 

Quadre 5.3.2 

- En segon lloc, l’article 9.2 del Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, estableix 
que el sanejament del romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals en 
el període afectat comportarà la prohibició de realitzar noves inversions 
finançades amb endeutament en l’exercici següent. No obstant això, en 2009 
l’Ajuntament reconeix nous préstecs per a inversions per un import d’1.600.000 
euros, en els qual fonamenta la capacitat de l’Ajuntament per a sol·licitar-lo 
basant-se en l’estalvi net de l’exercici de 2007 i no de l’exercici de 2008, tal i 
com exigeix l’article 53 del TRLRHL. Si s’havia efectuat amb les dades de 
2008, l’Ajuntament hauria d’haver requerit l’autorització de la Generalitat 
exigida pel dit precepte legal. 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Anàlisi de les previsions inicials 

El quadre següent mostra la comparació dels pressuposts inicials dels exercicis 2009 i 
2008, el percentatge de participació de cada un dels capítols pressupostaris i de variació 
experimentada en aqueixos exercicis, amb les xifres expressades en euros: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2009/2008 

2009 % 2008 % Import % 

I Imposts directes 8.610.020 27,4 % 9.145.020 30,2 % (535.000) (5,9 %) 
II Imposts indirectes 400.010 1,3% 1.875.010 6,2% (1.475.000) (78,7%) 
III Taxes i d’altres ingressos 4.869.010 15,5% 4.646.410 15,3% 222.600 4,8% 
IV Transferències corrents 6.114.190 19,5% 6.624.700 21,8% (510.510) (7,7%) 
V Ingressos patrimonials 6.698.930 21,4% 2.940.040 9,7% 3.758.890 127,9% 
VI Alienació d’invers. reals 1.500.000 4,8% 2.000.000 6,6% (500.000) (25,0%) 
VII Transferències de capital 200 0,0% 210 0,0% (10) (4,8%) 
VIII Actius financers 60 0,0% 60 0,0% 0 0,0% 
IX Passius financers 3.155.030 10,1% 3.096.819 10,2% 58.211 1,9% 
 Total ingressos 31.347.450 100,0% 30.328.269 100,0% 1.019.181 3,4% 
I Despeses de personal 11.420.370 42,2% 10.607.025 39,8% 813.345 7,7% 
II Despe. de funcionament 7.970.928 29,5% 8.244.800 31,0% (273.872) (3,3%) 
III Despeses financeres 401.910 1,5% 535.485 2,0% (133.575) (24,9%) 
IV Transferències corrents 2.309.945 8,5% 2.133.320 8,0% 176.625 8,3% 

VI Inversions reals 3.155.030 11,7% 3.269.019 12,3% (113.989) (3,5%) 

VII Transferències de capital 0 0,0% 72.000 0,3% (72.000) (100,0%) 

VII Actius financers 10 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 

IX Passius financers 1.794.040 6,6% 1.759.250 6,6% 34.790 2,0% 
 Total despeses 27.052.233 100,0% 26.620.909 100,0% 431.324 1,6% 

Quadre 6.1.1 

El pressupost de despeses puja a la quantitat de 27.052.233 euros i el d’ingressos a 
31.347.450 euros, imports que comporten un superàvit inicial de 4.295.217 euros. 
Aquest superàvit permet compensar l’import negatiu del romanent de tresoreria per a 
despeses generals que es desprèn de la liquidació del pressupost de 2007 (l’últim 
aprovat), complint el que estableixen els articles 193.3 del TRLRHL i el 105 del Reial 
Decret 500/1990. 

En relació amb el pressupost de despeses, cal destacar significativament les despeses de 
personal, amb un increment del 7,7% respecte de l’any anterior. 

L’anàlisi efectuada de la comparació de les previsions del pressupost d’ingressos de 
2009 i 2008 i de la seua execució, ha posat de manifest que els conceptes que detallem 
tot seguit presentaven ja en 2008 un excés de previsió que s’ha repetit en 2009: 
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Subconcepte Descripció Excés de previsió d’ingressos 
en 2009 (en euros) 

11400 Impost s/increment valor terrenys naturalesa urbana 149.142 

28200 Impost s/construccions, instal·lacions i obres 253.792 

31102 Serveis urbanístics 403.225 

31110 Ocupació sòl, subsòl, etc 419.390 

31112 Ocupació via pública mercaderies 104.343 

 Total 1.329.892 

Quadre 6.1.2 

A més a més, el capítol V d’ingressos patrimonials s’ha incrementat un 127,9%. Així, 
es pressuposten 3.700.000 euros en concepte de cànon per la concessió de proveïment 
d’aigües que com ja hem destacat en l’apartat 5.3 de l’Informe correspon a un 
avançament del cànon de sanejament dels pròxims quinze anys i, per tant, no s’hauria 
d’haver pressupostat en ingressos corrents; i 2.500.000 euros que, d’acord amb 
l’informe economicofinancer del pressupost corresponen al cànon per la concessió 
administrativa d’un aparcament soterrani. No consta que hi haja documentació 
justificativa d’aquest projecte ni la construcció del dit aparcament tampoc no es troba 
entre les inversions del capítol VI de despeses. 

D’altra banda, la documentació aportada per a justificar la previsió d’1.500.000 euros en 
el capítol VI del pressupost d’ingressos en concepte d’alienació de parcel·les fa 
referència a procediments de licitació de parcel·les que es van realitzar en 2008 i van 
quedar deserts. En 2009, no es va dur a terme l’alienació de parcel·les previstes en el 
pressupost. 

Per tant, es produeix un excés de previsions d’ingressos en els capítols V i VI respecte 
als reconeguts de 3.365.372 euros i 1.500.000 euros respectivament, sense tenir en 
compte l’ajust de l’avançament del cànon per la concessió proveïment d’aigües tal com 
indiquem en l’apartat 5.3 i 7.1 de l’Informe. 

El desfasament entre el que es preveu i allò executat puja a 6.465.264 euros. L’informe 
d’Intervenció del pressupost de 2009 indica que existeix equilibri pressupostari. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

De l’anàlisi del procediment de tramitació i del contingut de la documentació 
incorporada al pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2009, destaquen les 
observacions següents: 

- L’Entitat no s’ha ajustat als terminis prevists en els articles 168 i 169 del 
TRLRHL per a l’elaboració i aprovació del pressupost de l’exercici de 2009, 
circumstància que va determinar la pròrroga del pressupost de l’exercici anterior. 

- No hi ha constatació que es dictés un decret de l’Alcaldia per a fer efectiva la 
pròrroga del pressupost de l’exercici anterior. 

- Hi ha una diferència de 10.000 euros en el capítol II entre el que consta en l’acta 
d’aprovació i el que s’ha registrat en la comptabilitat.  
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Com mostrem en els quadres següents el resultat pressupostari va pujar a 4.467.175 
euros. 

Quadre 7.1.1 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
EXERCICIS 2008 I 2009 

2009 2008 Variació bruta % 09/08 

a  Operacions corrents (3.914.841) (2.775.502) (1.139.339) (41,0%) 

b  D’altres operacions no financeres (924.543) (2.519.165) 1.594.622 63,3% 

1.Total operacions no financeres (a+b) (4.839.384) (5.294.667) 455.283 8,6% 

2. Actius financers 

3. Passius financers 9.306.558 1.356.623 7.949.935 586,0% 

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 4.467.174 (3.938.043) 8.405.217 213,4% 

4. (+) Crèdits finançats amb romanents de tresoreria 
per a despeses generals 

0 0 0 - 

5. (+) Desviacions financeres negatives de l’exercici 0 0 0 - 

6. (-) Desviacions financeres positives de l’exercici 0 0 0 - 

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 4.467.174 (3.938.043) 8.405.217 213,4% 

Quadre 7.1.2 

Les dades que apareixen en el quadre anterior són les que figuren en el compte tramés a 
aquesta Sindicatura, en el qual l’Ajuntament no va tenir en compte les desviacions de 
finançament. Si s’havia considerat el resultat pressupostari ajustat hauria pujat a 
3.115.668 euros. 

Quant a això, el resultat pressupostari ajustat de 2009 s’ha incrementat en 5.498.502 
euros respecte a 2008, increment produït fonamentalment pels drets reconeguts en el 
capítol IX, “Passius financers”, en els quals es reconeixen drets per 11.100.000 euros i 
que responen bàsicament als conceptes següents: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 
2009 

Drets 
reconeguts 
nets 2009 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2009 

Totals 

a. Operacions corrents 23.073.226 26.988.067 (3.914.841) 

b. D’altres operacions no financeres 5.603.676 6.528.219 (924.543) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 28.676.902 33.516.286 (4.839.384) 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 11.100.000 1.793.442 9.306.558 

I. Total  (1+2+3) 39.776.902 35.309.728 4.467.174 
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Concepte Euros 

Préstec per a finançar despeses corrents extrajudicials  
4.265.448 

Préstec per a finançar despeses d’inversions extrajudicials 
1.611.947 

Préstec per a finançar romanent de tresoreria 
3.622.605 

subtotal 
9.500.000 

Préstec per a finançar inversions de l’exercici 
1.600.000 

TOTAL 
11.100.000 

Quadre 7.1.3 

Com a resultat  del treball realitzat en la revisió del resultat pressupostari, s’han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- El resultat per operacions corrents ha experimentat una evolució negativa, ja que 
la diferència entre els ingressos i les despeses corrents va passar de (2.775.502) 
euros a un altre de (3.914.841) euros. Això es deu fonamentalment a l’aprovació 
de crèdits extrajudicials que, segons els comptes de l’Entitat, en el capítol II va 
ser de 3.981.353 euros i en el capítol III de 284.095 euros. 

- L’Ajuntament reconeix els drets, la gestió i recaptació dels quals ha sigut 
delegada en un altre ens –en aquest cas SUMA–, igual que qualsevol altre 
impost. Tanmateix, segons la consulta 11/1993 de l’IGAE, han de ser 
comptabilitzats en el moment que l’Ajuntament els cobra, per la qual cosa 
podem concloure que el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria estan 
sobrevalorats en el pendent de cobrament d’aquest imposts, és a dir, en 
1.174.592 euros. 

- Tal com indica l’apartat 5.3 de l’Informe, en el capítol V d’ingressos es 
reconeixen drets en concepte d’avançament  de cànon per la concessió del servei 
proveïment d’aigües per un import total de 3.000.000 d’euros. A més de la seua 
inadequada classificació com a ingrés patrimonial, ja comentada en l’apartat 5.3, 
segons les especificacions del contracte sols s’haurien d’haver reconegut en 
2009 1.500.000 euros, per la qual cosa el resultat pressupostari i romanent de 
tresoreria estan sobrevalorats en aquest import. 

- El resultat d’altres operacions no financeres de 2009 va sumar un import de 
(924.542) euros mentre que en 2008 va ser de (2.519.165) euros. D’aquest 
apartat podem destacar el següent: 

- L’increment d’aquest resultat respecte de l’exercici anterior es produeix 
perquè en 2009 es reconeixen 5.603.676 euros de subvencions de capital. 
L’Ajuntament reconeix el dret de les subvencions quan rep la notificació 
de la seua concessió. No obstant això, d’acord amb el document número 
2 dels principis comptables públics de l’IGAE, s’han de reconèixer quan 
cobra la subvenció o quan sap que l’organisme concedidor ha reconegut 
la seua obligació. Hem analitzat les subvencions pendents de cobrament i 
hem conclòs que l’Ajuntament ha reconegut drets sense que existisquen 
les condicions anteriorment esmentades, per un import de 2.077.576 
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euros. No obstant això, aquest fet no té repercussió en el resultat 
pressupostari ajustat ni tampoc en el romanent de tresoreria per a 
despeses generals, ja que s’ajusten per mitjà de les desviacions de 
finançament. 

- En operacions no financeres s’aproven i comptabilitzen crèdits 
extrajudicials per un import d’1.255.031 euros finançats amb un crèdit 
obtingut a l’empara del Reial Decret Llei 5/2009. Així mateix, hem 
detectat que com a conseqüència d’una resolució del Jurat Provincial 
d’Expropiació, l’Ajuntament ha de pagar 376.947 euros en l’exercici de 
2010, import de la tercera anualitat del preu just d’una parcel·la segons el 
conveni signat en 2008 amb els propietaris. 

- Pel que fa als ajusts al resultat pressupostari, les desviacions positives i negatives 
de finançament no es calculen segons el que estableix l’ICAL. L’Ajuntament 
calcula les desviacions mitjançant la suma dels ingressos i no dels drets 
reconeguts, i tampoc no té en compte el coeficient de finançament de cada un 
dels projectes. Hem realitzat un càlcul global amb les dades que ens ha facilitat 
l’Ajuntament utilitzant la fórmula de l’ICAL i la conclusió ha sigut que el 
resultat pressupostari s’hauria d’haver ajustat per un import net de 2.099.122 
euros. Això vol dir que el resultat pressupostari ajustat està sobrevalorat en 
747.616 euros. 

- El quadre següent mostra el resum de la situació de les despeses dels exercicis 
anteriors sense considerar les despeses derivades de les expropiacions que 
figuren en la liquidació del pressupost prèvia a la seua aprovació. 

 

Import 

Total capítol  II 3.981.353

Total capítol III 284.095

Total capítol VI 1.255.031

Total extrajudicials 5.520.479

Quadre 7.1.4 

7.2 Romanent de tresoreria 

En el quadre següent mostrem l’estat del romanent de tresoreria segons el compte 
tramés telemàticament a aquesta Sindicatura, en el qual el romanent de tresoreria total 
de l’exercici de 2009 va pujar a 806.747 euros, i en el de 2008 a (5.488.377) euros.  
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ROMANENT DE TRESORERIA 2009 2008 % 2009/2008 

1.(+) Fons líquids 2.691.532 1.379.841 95,1%

2.(+) Drets pendents de cobrament 8.906.681 4.599.562 93,6%

-(+) Del pressupost corrent 6.661.082 2.727.852 144,2%

-(+) De pressuposts tancats 3.280.870 1.899.253 72,7%

-(+) D’operacions no pressupostàries 18.015 1.010.185 (98,2%)

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.053.286 1.037.728 1,5%

3.(-) Obligacions pendents de pagament 10.791.466 11.467.780 (5,9%)

-(+) Del pressupost corrent 8.872.102 8.055.613 10,1%

-(+) De pressuposts tancats 2.677.837 3.761.856 (28,8%)

-(+) D’operacions no pressupostàries 693.077 700.871 (1,1%)

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.451.550 1.050.560 38,2%

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 806.747 (5.488.377) 114,7%

II. Saldos de cobrament dubtós 0 0 - 

III. Excés de finançament afectat 0 0 -

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 806.747 (5.488.377) 114,7%

Quadre 7.2.1 

Tal com hem indicat en el quadre 5.2, és important destacar que en l’estat de romanent 
de tresoreria que apareix en el compte tramés a aquesta Sindicatura, no figuren els 
saldos de cobrament dubtós ni l’excés de finançament afectat que van pujar a 431.353 i 
3.475.171 euros, respectivament, que sí que es tenen en compte en la liquidació del 
pressupost. Si s’hi havien recollit aquests dos conceptes, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 2009 que havia de reflectir en el compte tramés, hauria sigut 
negatiu i sumaria 3.099.777 euros. 

Els fons líquids de tresoreria, a 31 de desembre de 2009, pujaren a 2.691.532 euros, un 
95,1% més que en l’exercici anterior. Després del treball realitzat, s’han posat de 
manifest els aspectes que detallem a continuació que reflecteixen importants debilitats 
en el control de la tresoreria: 

- Tal com detallem en l’apartat 5.1 de l’Informe, el saldo inicial de tresoreria a 
primer de gener de 2009 dels comptes presentats per mitjà de la plataforma, 
presenta una diferència respecte al saldo de 31 de desembre de 2008 i l’estat de 
tresoreria presentat en format PDF de 5.878 euros. Segons l’Ajuntament, l’error 
es produeix en exportar els fitxers informàtics a la plataforma de rendició de 
comptes. No obstant això, l’Ajuntament no ha aportat cap evidència sobre 
aquesta incidència. 

- Segons la informació aportada pels bancs, l’Ajuntament va contractar dues 
pòlisses de crèdit amb uns límits d’1.400.000 euros i 1.408.064 euros. El capital 
pendent de disposar que, a 31 de desembre de 2009 era de 628.063 euros, 
s’aplega en comptes de tresoreria. D’acord amb l’ICAL, el capital disposat en 
les pòlisses de crèdit s’ha de computar en els comptes del grup deutes a curt o 
llarg termini (segons les característiques de la pòlissa), i el capital pendent de 



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Novelda. Exercici de 2009 

- 24 - 
 

disposició no s’ha de registrar en els comptes de l’Entitat, ja que encara no és 
deute de l’Ajuntament. Per tant, el romanent de tresoreria està sobrevalorat en 
628.063 euros. 

- El fons líquids de l’Entitat no consideren els seus comptes restringits, el saldo 
dels quals, a 31 de desembre de 2009 i segons la informació aportada pels bancs, 
era de 1.895 euros. Per tant, el romanent de tresoreria està infravalorat en 
aquesta quantitat. 

- Hem detectat que els comptes de tresoreria tenien un dipòsit a curt termini de 
415.000 euros que d’acord amb l’ICAL caldria haver-lo comptabilitzat en 
inversions temporals. No obstant això, la regla 84 de l’ICAL estableix que 
aquests dipòsits tindran també el caràcter de fons líquids, sempre que tinguen 
caràcter no pressupostari i que reuneixen les condicions de liquiditat i seguretat 
exigides per la llei, per la qual cosa l’import de fons líquids no es veu afectat per 
aquesta reclassificació. 

- La falta de conciliacions bancàries realitzades en els arqueigs entre els exercicis 
2007 i 2011, excepte els corresponents a 31 de desembre, que consten però sense 
signar. En al·legacions s’han aportat les conciliacions mensuals dels anys 2007, 
2008 i 2009, signades per la tresorera i les de 31 desembre també per 
l’interventor. 

- Juntament amb els estats comptables presentats per mitjà de la plataforma, s’han 
presentat les conciliacions dels saldos bancaris i comptables a 31 de desembre de 
2009, en les quals hem detectat el següent: 

- Hi ha partides conciliatòries molt antigues (de 1994 en avant) i imports 
significatius, raó per la qual vam sol·licitar informació del 95,7% dels 
cobraments comptabilitzats per l’Ajuntament i no pel banc, que pujaven a 
un total de 14.143 euros, i del 98,9% dels pagaments comptabilitzats pel 
banc i no per l’Ajuntament que sumaven un total de 525.418 euros. Hem 
comprovat que, tret d’aquelles partides corresponents als últims sis 
mesos de 2009, no responen a partides conciliatòries pròpiament dites, 
sinó a errors de comptabilitat que han provocat desajusts entre els saldos 
reals dels bancs i la comptabilitat de l’Entitat. 

 Una vegada acabat el treball de camp, han aportat documentació per a 
justificar que s’han esmentat els errors corresponents a la comptabilitat 
dels cobraments. En relació amb els errors en els pagaments, 
l’Ajuntament ha indicat que s’esmenaran més endavant, ja que necessita 
aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- No s’ha justificat degudament la quantia de 2.097 euros relativa als 
pagaments comptabilitzats pel banc i no per l’Ajuntament. 

- De les deu entitats analitzades, n’hi ha quatre que compten amb signatures 
solidàries i no totes tenen la signatura de la tresorera o de l’interventor, sinó 
d’altres autoritzats per a la seua signatura. En al·legacions l’Ajuntament indica 
que ha resolt aquesta incidència. 
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- El 19 d’abril de 2011 es va efectuar un recompte de l’efectiu existent que va 
pujar a 4.187 euros i se’n sol·licitaren les certificacions bancàries. Com a 
conseqüència del retard existent en la comptabilitat municipal no hem pogut 
contrastar el saldo de caixa i bancs amb el que ha de figurar en la comptabilitat, 
fet que ha implicat una limitació a l’abast. 

En els estats presentats per mitjà de la plataforma de rendició de comptes en el càlcul 
del romanent de tresoreria figuren cobraments i pagaments pendents d’aplicació 
definitiva per un import d’1.053.286  i 1.451.550 euros respectivament. Hem sol·licitat 
informació sobre la composició d’aquests saldos i a la data de redacció d’aquest 
Informe, no l’hem rebuda. (Vegeu l’apartat 5.1 de l’Informe). 

La base 40 de les d’execució del pressupost de 2009 de l’Ajuntament, estableix el 
següent: 

A l’efecte de la disponibilitat del romanent de tresoreria per al finançament de 
modificacions de crèdit en l’exercici següent, es consideraran saldo de cobrament 
dubtós els percentatges següents del total de crèdits reconeguts a favor de l’Ajuntament 
pendents de cobrament en funció de la seua antiguitat: 

Dels exercicis 2005-2006: 5 % 
Dels exercicis 2002-2004: 10 % 
Dels exercicis 2000-2001: 20 % 
Dels exercicis 1998-1999: 55 % 
De l’exercici 1997: 65 %. 
De l’exercici 1996: 80 % 
Anteriors: 100 % 

En pressuposts tancats figuren drets pendents de cobrament anteriors a l’exercici de 
2005 per un import d’1.056.936 euros. Ja que en principi el termini de prescripció dels 
drets és de quatre anys, considerem que l’Ajuntament hauria d’haver dotat com a drets 
de difícil recaptació tots aquells l’antiguitat dels quals siga major que aquest termini. 

Tal com estableix l’apartat 7.1 de l’Informe, les desviacions de finançament no es 
calculen com estableix l’ICAL. No obstant això, hem realitzat un càlcul global amb les 
dades que ens ha facilitat l’Ajuntament utilitzant la fórmula de l’ICAL, i hem arribat a 
la conclusió que les diferències en l’excés de finançament afectat no són significatives. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici de 2009 es trobaven vigents les disposicions següents en matèria de 
contractació aplicables a la Corporació: 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

L’Ajuntament de Novelda, com a Administració local, s’integra en l’àmbit subjectiu 
d’aplicació previst en l’article 1.a de l’LCAP i en l’article 3.1.a de l’LCSP. 

8.2 Aspectes generals 

Pel que fa a la informació facilitada en el perfil de contractant de l’Ajuntament, cal 
indicar que es troba ubicat en la pàgina web de la mateixa Entitat. L’Ajuntament no ha 
aprovat instruccions de contractació que establisquen criteris i directrius en la matèria 
per a l’actuació dels òrgans de contractació. 

Quant a l’obligació de comunicació dels contractes subscrits en 2009 en el Registre 
Públic de Contractes de l’Estat, dins dels tres mesos següents prevista en l’article 30 de 
l’LCSP i l’article 58 del TRLCAP, cal dir que aquesta obligació s’ha complit. 

8.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació obtinguda facilitada per la Corporació, hem elaborat el 
quadre següent, el qual indica el nombre i l’import dels contractes subscrits en 
l’exercici, detallats per tipus i procediments d’adjudicació. 
 

Tipus de 
contractes  

Procediments 
d’adjudicació Euros 

Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert 1.268.799 26,6% 1 4,3%

Negociat 3.396.946 71,3% 13 56,5%

Menors 98.952 2,1% 9 39,1%

Subtotal 4.764.697 100,0% 23 100,0%

Subministraments 

Obert 306.973 28,3% 2 0,6%

Negociat 131.452 12,1% 3 0,9%

Menors 647.767 59,6% 326 98,5%

Subtotal 1.086.192 100,0% 331 100,0%

  Negociat 536.412 35,3% 13 4,6%

Serveis 

Menors 982.572 64,7% 270 95,4%

Subtotal 1.518.984 100,0% 283 100,0%

Total 7.369.874 100,0% 637 100,0%

Quadre 8.3.1 
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8.4 Revisió dels expedients de contractació 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis i si la formalització del corresponent expedient administratiu és l’adequada, hem 
seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici de 2009 a partir de la 
informació recaptada per aquesta Sindicatura. 

Per a determinar la dimensió i la composició de la mostra de contractes per revisar hem 
tingut en compte criteris com ara: 

- Import d’adjudicació quantitativament significatiu. 

- Tramitació urgent a fi de comprovar la justificació i la motivació, ja que 
impliquen una tramitació especial segons l’LCSP. 

- Aquells modificats i/o complementaris quantitativament significatius subscrits 
en l’exercici. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar 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. 

La mostra seleccionada s’ha estés a tres contractes i un conveni adjudicats en l’exercici i 
l’import d’adjudicació global dels quals puja a 2.475.110 euros, xifra que representa el 
25,64% de l’import total dels contractes licitats segons la informació rebuda. 

 

Tipus  Objecte 
Trami- 
tació 

Procedi- 
ment 

Adjudicació 
(sense IVA) 

O Obres del Centre d’Educació Permanent d’Adults “L’illa” U O 1.268.799 

O Obres de rehabilitació i ampliació del col·legi Jorge Juan per al Casal de la Joventut U NP 862.068 

SU Sistema de préstec de bicicletes públiques U O 119.243 

 Total mostra de contractes (en euros) 2.250.110 
O: Contracte d’obres  
SU: Contracte de subministrament  
U: Tramitació d’urgència  
O: Procediment obert 
NP: Procediment negociat amb publicitat 

Quadre 8.4.1 
 

Objecte  
Import (sense 

IVA) (en euros) 

Conveni amb la Creu Roja per al Pla de desenvolupament local 225.000 

Cuadro 8.4.2 
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També hem analitzat l’execució del contracte de neteja viària i de recollida de residus 
sòlids, adjudicat en 2007. 

Els dos contractes d’obres de la mostra seleccionada s’han tramitat pel procediment 
d’urgència, ja que estan finançats a càrrec del Fons Estatal d’Inversió Local i l’article 
9.1 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, que regula el dit Fons, estableix 
que la contractació d’aquestes obres té la consideració d’urgent als efectes prevists en 
l’article 96 de l’LCSP. 

a) Obres del Centre d’Educació Permanent d’Adults, l’Illa 

En el plec de clàusules administratives, en la clàusula 13 s’indiquen els criteris de 
valoració de les ofertes en els quals no figura el preu, quan l’article 134 de l’LCSP ho 
exigeix. Els criteris de valoració que es consideraven en el plec han sigut: 

- Volum de mà d’obra que s’ha d’utilitzar en l’execució del contracte: fins al 30%. 

- Major termini i extensió de la garantia: fins al 10%. 

- Millores tècniques que sense càrrec addicional propose el licitador en relació amb el 
projecte licitat: fins al 50%. 

- Menor termini d’execució de les obres: fins al 10%. 

En la fase de licitació d’aquesta obra es van presentar vint empreses. Cal destacar que 
totes van oferir el mateix preu, igual al pressupost base de la licitació. Per això, 
l’adjudicació va ser determinada per la ponderació aritmètica dels criteris establits per la 
clàusula 13 del plec de condicions economicoadministratives. 

Quant al criteri de valoració de les Millores tècniques que sense càrrec addicional 
propose el licitador en relació amb el projecte, l’empresa adjudicatària va obtenir 46 
punts sobre els 50 licitats. La valoració monetària de les reformes tècniques per realitzar 
representa un 32% sobre l’import total de licitació. 

El termini d’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional supera el límit establit en 
l’article 9.1 del Reial Decret Llei 9/2008 (Fons Estatal d’Inversió Local). Segons el 
Decret, el termini és de cinc dies hàbils. L’acord d’adjudicació provisional es va signar 
el dia 23 d’abril de 2009 i l’adjudicació definitiva el 7 de maig de 2009. 

Si bé la Direcció de Cooperació Local va autoritzar la pròrroga en l’execució del 
contracte, cal considerar les observacions que indiquem tot seguit. 

Amb data 10 d’agost de 2009, la Direcció Facultativa exposa el retard que porten les 
obres per causes mediambientals i sol·licita l’ampliació d’un mes més. L’empresa 
adjudicatària en la seua proposta econòmica fixava un termini d’execució sis mesos i va 
obtenir per aquest criteri de valoració la màxima puntuació, és a dir, deu punts. 

No consta que les factures estiguen registrades ni existeix cap evidència de revisió dels 
conceptes ni dels càlculs aritmètics. 
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b) Obres del Casal de la Joventut 

L’Òrgan de Contractació aprova el plec de clàusules juridicoadministratives particulars 
el 12 de febrer de 2009. 

En el plec de clàusules administratives, en la clàusula 13 s’indiquen els criteris de 
valoració de les ofertes en els quals no figura el preu. Els criteris de valoració que es 
consideraven en el plec han sigut: 

- Volum de mà d’obra que s’ha d’utilitzar en l’execució del contracte: fins al 40%. 

- Major termini i extensió de la garantia: fins al 10%. 

- Millores tècniques que sense càrrec addicional propose el licitador en relació amb el 
projecte licitat: fins al 40%. 

- Estar en possessió dels certificats de Gestió de la Qualitat (segons la norma UNE-EN 
ISO 9001) i el Certificat de Gestió Mediambiental (segons la norma UNE En ISO 
14.001 o EMAS), concedit per una entitat acreditada per l’ENAC per a l’abast del 
present plec: fins al 10%. 

En els criteris de valoració no s’especifica com es pot obtenir la màxima puntuació de 
cada un dels apartats, ni es gradua la puntuació, fets que permeten un grau excessiu de 
discrecionalitat per a valorar les ofertes. 

Aquesta insuficient regulació ha comportat per exemple i en relació amb el criteri del 
volum de mà d’obra per utilitzar, que pot representar fins a 40 punts, que les empreses 
licitadores no hagen sigut homogènies a l’hora de presentar la seua oferta. Així, unes 
ofereixen el nombre mitjà de treballadors i de desocupats per contractar i d’altres 
expressen la seua oferta de treballadors potencials i possibles noves contractacions. 

En la fase de licitació d’aquesta obra es van presentar nou empreses. Cal destacar que 
totes van oferir el mateix preu, igual al pressupost base de la licitació. Per això, 
l’adjudicació va ser determinada per la ponderació aritmètica dels criteris establits per la 
clàusula 13 del plec de condicions economicoadministratives. 

Quant a la valoració dels terminis de garantia, la puntuació atorgada no és proporcional 
als terminis oferits per les empreses licitadores. 

No consta que les factures estiguen registrades ni existeix cap evidència de revisió dels 
conceptes ni dels càlculs aritmètics. 

c) Sistema de préstec de bicicletes públiques 

En la fase de licitació d’aquest contracte es va presentar sols una empresa que oferia el 
mateix preu de licitació de 138.322 euros i va resultar l’adjudicatària. 

En l’exercici de 2010 es va licitar un nou contracte per a ampliar els llocs de servei amb 
un pressupost de 65.030 euros i pel procediment negociat sense publicitat. A aquest es 
va presentar el contractista de l’anterior que va resultar l’adjudicatari. 
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d) Conveni marc de col·laboració amb l’assemblea local de la Creu Roja 
Espanyola 

El conveni determina que en l’any 2009, l’Ajuntament finançarà amb 225.000 euros 
distintes activitats de l’assemblea local de la Creu Roja Espanyola que són d’interés 
general. S’estableix que el pagament es realitzarà en terminis mensuals de 18.750 euros. 
A la data de tancament de l’exercici només s’havien fet efectius tres mesos, uns altres 
sis es van pagar en l’any 2010, un en 2011 i els de novembre i desembre estan pendents 
de pagament a la data de realització d’aquest treball. 

e) Neteja viària i recollida de residus sòlids 

Hem analitzat l’execució del contracte de neteja viària i recollida de residus sòlids 
adjudicat en 2007 per un import d’1.755.260 euros. 

D’acord amb les clàusules del contracte, el contractista factura els serveis amb una 
periodicitat mensual, però en l’exercici de 2009 s’han pagat les factures pels serveis 
efectuats en l’any 2007. La factura corresponents al mes de desembre de 2008 que era 
de 143.728 euros estava pendent de pagament a la data d’elaboració d’aquest Informe. 

Les factures pels serveis de l’exercici de 2009 que pujaren a 1.827.310 euros, també 
estaven pendents de pagament a la data de realització d’aquest treball, quan el termini 
legal no ha de superar els seixanta dies. Per això els interessos de demora pagats per 
l’Ajuntament al contractista han arribat a 206.114 euros en 2009. 

f) D’altres aspectes 

De l’examen d’una mostra de les compres de béns i serveis comptabilitzades en 
l’exercici i, amb caràcter addicional, de les que han sigut objecte de licitació i les 
incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, podem concloure 
que en l’exercici de 2009 algunes empreses han realitzat subministraments i prestat 
serveis a l’Ajuntament sense que conste que s’hi haja efectuat cap tipus de procediment 
de licitació. Encara que l’import unitari de cada operació no supera els límits dels 
subministraments menors, el fet que la seua naturalesa siga homogènia i que s’haja 
arribat a quantitats significatives amb un sol proveïdor, exigeix destacar que 
l’Ajuntament ha de realitzar previsions raonables per a arbitrar un sistema que permeta 
promoure la concurrència de les ofertes i complir la normativa vigent en matèria de 
contractació. 

 

Objecte Import (en euros) 

Subministrament i instal·lació de material elèctric 313.043 

Subministrament de material imprés 100.796 

Subministrament de material per a l’escola taller 49.150 

Total 462.989 

Quadre 8.4.3 
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9. RECOMANACIONS 

A més de les esmentades en l’apartat 3 d’aquest Informe, com a resultat del treball de 
fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions següents: 

1. L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a l’elaboració del pressupost en 
temps i forma, així com de tots els documents que comporte el cicle 
pressupostari, no sols per ser preceptiu, sinó també perquè permetrà planificar 
adequadament l’activitat econòmica de l’entitat local. És important que les 
previsions d’ingressos es fonamenten en veritables estimacions basades en la 
documentació i informació real, que han d’estar aplegades en l’informe 
economicofinancer de l’Entitat. Una vegada estimades amb rigor les previsions 
d’ingressos, les dotacions de despeses s’hi han d’ajustar  i el control de la 
despesa ha d’evitar el recurs del reconeixement extrajudicial de crèdits. 

2. És convenient que les actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament facen 
referència de les magnituds més significatives del pressupost, el Compte 
General, extrajudicials, etc. a fi que quede constatació exacta del que ha aprovat 
el Ple. 

3. L’Entitat local ha de potenciar el control intern, ja que presenta debilitats 
especialment greus pel que fa a la falta de fiabilitat de la comptabilitat o la 
inadequada protecció dels actius i l’incompliment de la normativa 
pressupostària. Quant a la fiabilitat de la comptabilitat, cal adoptar les mesures 
necessàries per a corregir els errors detectats. Igualment, la comptabilitat 
municipal ha de portar-se al dia a fi de proporcionar la informació necessària per 
a la presa de decisions i garantir la protecció dels actius. 

4. Cal prendre les mesures oportunes per a verificar que els comptes retuts a 
aquesta Sindicatura siguen els efectivament sotmesos a la Corporació, tal com 
indiquem en l’apartat 5.1. 

5. És fonamental millorar el control de la tresoreria. En concret el següent: 

-  Realitzar els arqueigs mensualment almenys suportats, si és el cas, amb 
les corresponents conciliacions bancàries degudament signades. 

- Establir un règim mancomunat de disposició de signatures. 

- Integrar els comptes restringits en la comptabilitat. 

- Limitar l’existència d’efectiu en caixa. 

6. L’Ajuntament ha d’elaborar instruccions de contractació que servisquen per a 
definir els procediments i concretar les tasques i responsabilitats en aquesta 
matèria. 

7. Les funcions de preparació, gestió i fiscalització dels expedients de contractació 
s’han de segregar en distints departaments. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització, que 
va ser tramés als gestors de l’ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini concedit, si 
calia, hi formularen al·legacions. 

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

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

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

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

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

 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu Reglament i, en compliment del 
Programa Anual d’Actuació 2011 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 10 de novembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

  
  
  
                                                    València, 10 de novembre de 2011 

                                         EL SÍNDIC MAJOR 

 

                                      Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANNEX I 

 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS 

  



BALANÇ 

Actiu 2008 2009 Variació 
        
A) IMMOBILITZAT 33.847.518 40.293.863 19,0% 

I. Inversions destinades a l’ús general 13.453.523 16.360.925 21,6% 
II. Immobilitzacions immaterials 160.066 441.204 175,6% 
III. Immobilitzacions materials 20.200.639 23.528.657 16,5% 
IV. Inversions gestionades 0 0 -- 
V. Patrimoni públic del sòl 0 11.661 -- 
VI. Inversions financeres permanents 0 0 -- 
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 33.289 (48.583) (245,9%)
        

B) DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 -- 
        
C) ACTIU CIRCULANT 8.031.175 14.041.475 174,8% 

I.   Existències 0 0 -- 
II.  Deutors 6.651.334 11.349.943 170,6% 
III. Inversions financeres temporals 0 0 -- 
IV. Tresoreria 1.379.841 2.691.532 195,1% 
V. Ajusts per periodificació 0 0 -- 

        

Total actiu 41.878.692 54.335.338 29,7% 

Passiu 2008 2009 Variació 
        
A) FONS PROPIS 18.987.808 20.592.204 8,4% 

I. Patrimoni 9.073.148 9.073.148 0,0% 
II. Reserves     -- 
III. Resultats d’exercicis anteriors 9.475.269 9.475.269 0,0% 
IV. Resultats de l’exercici 439.392 2.043.787 365,1% 

        
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES     -- 
        
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 8.292.875 17.599.432 112,2% 

I.   Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables     -- 
II.  D’altres deutes a llarg termini 8.292.875 17.599.432 112,2% 
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits     -- 

        
D) CREDITORS A CURT TERMINI 14.598.010 16.143.702 10,6% 

I. Emissions d’obligacions  i d’altres valors negociables     -- 
II. D’altres deutes a curt termini 1.052.697 2.861.958 171,9% 
III. Creditors 13.545.312 13.281.744 (1,9%)
IV. Ajusts per periodificació     -- 

        

Total passiu 41.878.692 54.335.338 29,7% 

 

   



 
COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 

 

A) DESPESES 2008 2009 Variació 

        

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

2. Aprovisionaments 810 428 (47,2%)

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 19.768.239 24.859.497 25,8%

4. Transferències i subvencions 1.888.438 2.005.142 6,2%

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 471.450 401.464 (14,8%)

        

Estalvi 0 1.604.395 -- 

B) INGRESSOS 2008 2009 Variació 

        

1. Vendes i prestacions de serveis 2.038 25.276 1140,3%

2. Augment d’existències de productes   -- 

3. Ingressos de gestió ordinària 11.994.569 12.700.587 (71,0%)

4. D’altres ingressos de gestió ordinària 478.254 3.476.224 626,9%

5. Transferències i subvencions 6.302.211 12.247.810 94,3%

6. Guanys i ingressos extraordinaris 42.991 421.029 879,3%

        

Desestalvi 3.308.875 0 (100,0%)

 



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

INGRESSOS Model normal = Model simplificat 

Capítol 
Previsions pressupostàries  Drets 

reconeguts 
Drets 

anul·lats 
Drets 

cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets pendts 
cobrament 

Excés / 
defecte 
previsió Inicials Modificacions Definitives 

1- Imposts directes 8.610.020 0 8.610.020 9.709.232,56 560.926 0 9.148.306 8.078.084 1.070.223 (1.099.213) 

2- Imposts indirectes 400.010 0 400.010 191.514,22 45.306 0 146.208 55.373 90.835 208.496 

3- Taxes i d’altres ingressos 4.869.010 183.834 5.052.844 4.097.808,34 149.789 0 3.948.020 2.742.894 1.205.126 955.035 

4- Transferències corrents 6.114.190 891.816 7.006.006 6.770.176,64 3.043 0 6.767.134 6.178.927 588.207 235.829 

5- Ingressos patrimonials 6.698.930 0 6.698.930 3.063.558,44 0 0 3.063.558 1.553.986 1.509.572 3.635.372 

6- Alienació d’inversions reals 1.500.000 0 1.500.000 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 

7- Transferències de capital 200 5.602.132 5.602.332 5.603.676,04 0 0 5.603.676 3.406.557 2.197.119 (1.344) 

8- Variació d’actius financers 60 1.557.630 1.557.690 0,00 0 0 0 0 0 1.557.690 

9- Variació de passius financers 3.155.030 6.426.182 9.581.212 11.100.000,00 0 0 11.100.000 11.100.000 0 (1.518.788) 

Total 31.347.450 14.661.594 46.009.044 40.535.966 759.064 0 39.776.902 33.115.820 6.661.082 5.473.077 

DESPESES Model normal = Model simplificat 

 Capítol 
Crèdits pressupostaris  

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Obligacions 
pendts 

pagament 
Romanents de 

crèdit 
Inicials Modificacions Definitius 

1- Remuneracions de personal 11.420.370 933.270 12.353.640 12.072.987,54 12.072.988 11.864.523 208.465 280.652

2- Compres de béns i serveis 7.970.928 4.129.417 12.100.345 11.931.846,29 11.885.819 5.918.856 5.966.963 214.526

3- Interessos 401.910 658.785 1.060.695 901.118,41 901.118 901.118 0 159.577

4- Transferències corrents 2.309.945 73.696 2.383.641 2.128.188,96 2.128.142 868.017 1.260.125 255.499

6- Inversions reals 3.155.030 8.866.426 12.021.456 8.778.574,23 6.528.219 5.091.669 1.436.549 5.493.237

8- Variació d’actius financers 10 0 10 0,00 0 0 0 10

9- Variació de passius financers 1.794.040 0 1.794.040 1.793.442,18 1.793.442 1.793.442 0 598

Total 27.052.233 14.661.594 41.713.826 37.606.158 35.309.728 26.437.625 8.872.102 6.404.099

 

 



LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 

OBLIGACIONS  
Model normal = Model simplificat 

  

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions 

Prescripcions Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 
pagament a 

31 de 
desembre 

              
Total acumulat 11.817.469 (240.796) 11.576.672 0 8.898.836 2.677.837 
              

DRETS  Model normal = Model simplificat 

  

Pendents de cobrament 
a 1 de gener 

Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats Total drets 

cancel·lats 
Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 

31 de 
desembre 

              
Total acumulat 4.627.105 162.236 383.467 0 1.125.005 3.280.870 
              
 

 

 

 



RESULTAT PRESSUPOSTARI 

  

Drets reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes netes 

Ajusts Resultat pressupostari 

a. Operacions corrents 23.073.226 26.988.067     

b. D’altres operacions no financeres 5.603.676 6.528.219     

1. Total operacions no financeres (a+b) 28.676.902 33.516.285     

2. Actius financers 0 0     

3. Passius financers 11.100.000 1.793.442     

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 39.776.902 35.309.728   4.467.175 

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

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 4.467.175 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAT DE TRESORERIA 

 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

  Imports any Imports any anterior 

1.(+) Fons líquids   2.691.532   1.379.841

2.(+) Drets pendents de cobrament   8.906.681   4.599.561

-(+) Del pressupost corrent 6.661.082   2.727.852   

-(+) De pressuposts tancats 3.280.870   1.899.253   

-(+) D’operacions no pressupostàries 18.015   1.010.185   

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.053.286   1.037.728   

3.(-) Obligacions pendents de pagament   10.791.466   11.467.780

-(+) Del pressupost corrent 8.872.102   8.055.613   

-(+) De pressuposts tancats 2.677.837   3.761.856   

-(+) D’operacions no pressupostàries 693.077   700.871   

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.451.550   1.050.560   

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 806.747   (5.488.377)

II. Saldos de cobrament dubtós 0     

III. Excés de finançament afectat 0     

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 806.747   (5.488.377)

  Saldo inicial  Cobraments  Pagaments  Saldo final 

Total tresoreria  1.385.720 74.715.543 73.409.730 2.691.532 



 

 

 

 

ANNEX II 

 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 

 

































































































































 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANNEX III 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE LES AL·LEGACIONS 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ESBORRANY 
D’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE NOVELDA DE 
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2009 

Mitjançant l’escrit de l’alcaldessa de 6 de setembre de 2011, rebut en aquesta 
Sindicatura el 8 de setembre de 2011, foren remeses les al·legacions a l’esborrany 
d’informe de fiscalització que presentaven la Secretaria General, la Intervenció i la 
Tresoreria de l’Ajuntament de Novelda. Les al·legacions s’han analitzat d’acord amb la 
unitat administrativa que les formula i respecte a aquelles informem del següent: 

Al·legacions de la Secretaria 

Al·legació 1a 

Apartat 3.2, paràgraf f; apartat 8.4, punt a, primer paràgraf, i punt b, segon 
paràgraf de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. L’Ajuntament manifesta que la normativa no exclou la utilització 
del preu com a criteri de selecció, però que això no impedeix que siga possible no 
aplicar-lo per tal que l’Ajuntament es beneficie de la totalitat de l’import finançat per 
l’Administració de l’Estat. I fa referència a un informe de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de Galícia en què justifica la possibilitat d’excloure el preu 
excepcionalment a condició de regular-ne les raons en l’expedient. Aquestes raons no 
són pas expresses, però, a parer de l’Ajuntament, es dedueixen perquè el propòsit era 
executar les obres amb un major nombre de mà d’obra. 

Comentaris. L’article 1 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector 
Públic assenyala que aquesta norma té per objecte regular la contractació del sector 
públic a fi de garantir que aquesta s’ajuste, entre d’altres, als principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència, i d’“assegurar, en connexió amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, una utilització eficient dels 
fons destinats a realitzar obres, adquirir béns i contractar serveis mitjançant l’exigència 
de definir prèviament les necessitats que cal satisfer, de salvaguardar la lliure 
competència i de seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa”. 

El fet de no considerar el preu com a criteri de selecció de l’adjudicatari és, en primer 
lloc, antieconòmic, cosa que ha provocat en el cas que ens ocupa que totes les ofertes 
presentades igualassen el preu de licitació. La inclusió del preu amb altres criteris 
haguera permès de tractar d’aconseguir els objectius que es perseguien de la manera 
més econòmica possible. És evident que, amb aquesta manera d’actuar, l’Ajuntament no 
ha contribuït a complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària i a una eficient utilització 
dels fons públics. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 
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Al·legació 2a 

Apartat 8.4, punt a, paràgraf 4t, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. L’Ajuntament justifica que es va superar el termini de l’elevació 
a definitiva de l’adjudicació provisional perquè l’empresa adjudicatària va tardar a 
presentar la garantia definitiva. 

Comentaris. L’al·legació constata el fet assenyalat en l’esborrany d’informe. En aquest 
sentit, l’Ajuntament va practicar la notificació a l’adjudicatari quatre dies després 
d’haver-se efectuat l’adjudicació, retard que contribuí a fer que aquest no presentàs en 
termini la garantia definitiva. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 3a 

Apartat 8.4, punt b, paràgraf 6è, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. Segons l’Ajuntament, és cert que en les actes no s’especifiquen 
els certificats de gestió de qualitat, però això es deu a un error material no invalidant 
corregit ja amb una diligència estesa en la mateixa acta. 

Comentaris. En vista de la documentació aportada, s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe. Eliminar el paràgraf de l’Informe. 

 

Al·legacions de la Intervenció 

Al·legació 1a 

Apartat 3.1, paràgraf 4t, i apartat 5.3.2, paràgraf 5è, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. L’Ajuntament manifesta que l’acompte del cànon de proveïment 
d’aigua està ben comptabilitzat i que no s’ha d’entendre com una operació de crèdit, ja 
que no comporta despeses financeres. Tanmateix, en la mateixa al·legació diu que es 
calcula el cànon a moneda constant i, de més a més, compensa el concessionari per 
haver avançat l’acompte quatre anys, puix que el contracte acabava el 2013. 

Comentaris. Com es recull en l’informe de fiscalització, l’Ajuntament reconeix drets en 
2009 per import de 3.000.000 d’euros en concepte d’acompte del cànon dels pròxims 
quinze anys (capítol 5). Mitjançant aquest acompte percep en un any uns ingressos 
patrimonials que hauria d’obtenir en els quinze exercicis següents. En cas de 
comptabilitzar-se com l’Ajuntament sosté es vulnerarien els principis d’anualitat i 
imatge fidel, ja que uns ingressos que s’han de produir anualment en uns quants 
exercicis apareixerien comptabilitzats en la seua totalitat en un sol exercici i en les 
liquidacions dels pressuposts dels exercicis següents no apareixeria cap import. Així, 
ingressos que es liquidaran en anys futurs finançarien despeses corrents de 2009. De 
més a més, el caràcter d’operació de crèdit ve impost per l’existència d’unes despeses 
financeres que l’Ajuntament ha de suportar per l’acompte. 
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Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 2a 

Apartat 2.1, quadre 2.1.1; apartat 5.2, punts 2, 3, 4 i 5, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. Es reconeix que hi ha saldos en alguns comptes molt antics 
pendents d’investigar i depurar, tret del cas del compte 554, en què 1.000.000 d’euros, 
han estat depurats en ocasió de la liquidació de 2010. 

Comentaris. L’al·legació no desvirtua el que indica l’Informe, sense que, a més, s’haja 
aportat cap documentació relativa a la depuració efectuada en 2010. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 3a 

Apartat 3.2, paràgraf 5è, i apartat 5.3.2., paràgraf 10, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. L’Ajuntament al·lega que per a concertar els préstecs es pren 
com a base de càlcul la liquidació de l’exercici de 2007 perquè la de 2008 no estava 
aprovada, conformement a l’article 53.2 del TRLRHL. 

Comentaris.  L’article 53 del TRLRHL estableix dos tipus de límits que obliguen les 
entitats locals a sol·licitar autorització als òrgans del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
El primer es contingut en l’apartat 1 d’aquest precepte quan dels estats financers que 
reflectesquen la liquidació dels pressuposts, els resultats corrents i els resultats de 
l’activitat ordinària del darrer exercici es deduesca un estalvi net negatiu. El segon límit 
l’estableix l’apartat segon de l’article 53 quan el volum total del capital viu de les 
operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, incloent-hi l’import de l’operació 
projectada, excedesca del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats en l’exercici 
immediatament anterior o, si no, en el precedent a aquest últim quan el còmput s’haja de 
fer en el primer semestre de l’any i no s’haja liquidat el pressupost corresponent a 
aquell. En el cas de Novelda, la liquidació de l’exercici anterior s’aprovà el 9 de juny de 
2009 i l’operació de préstec se signà el primer de juliol d’aquell mateix any. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 
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Al·legacions de la Tresoreria 

Al·legació 1a 

Apartat 7.2, paràgraf 8è, i apartat 3.1, paràgraf 13, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. La tresorera considera que les conciliacions bancàries no 
requereixen signatura puix que acompanyen les actes d’arqueig, que ja van signades. I 
hi adjunten conciliacions mensuals de 2007, 2008 i 2009, signades per la tresorera, i les 
de 31 de desembre, signades també per l’interventor. 

Comentaris. Cal que les conciliacions vagen signades, tal com diu la regla 98.3 de la 
instrucció de comptabilitat del model normal que en l’apartat b assenyala que “en cas de 
discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà aportar l’oportú estat 
conciliatori, autoritzat per l’interventor o per l’òrgan de l’entitat local que tinga 
atribuïda la funció de comptabilitat.” 

De més a més, un arqueig, en el cas freqüent que hi haja diferències entre els saldos 
comptables i bancaris, no està justificat si les conciliacions entre ambdós saldos no van 
signades, ja que és el document que justifica les diferències. 

No obstant això, en al·legacions s’han aportat conciliacions mensuals de 2007, 2008 i 
2009, signades per la tresorera, i les de 31 de desembre, signades per l’interventor. 

Conseqüències en l’Informe. Modificat l’Informe en els termes assenyalats. 

 

Al·legació 2a 

Apartat 7.2, paràgraf 14, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. La Tresoreria assenyala que no podrà mai conciliar apunts 
comptables amb saldos reals bancaris si no hi han estat incorporades les existències de 
fi de l’exercici anterior. 

Comentaris. El problema a què hom al·ludeix no existiria si la comptabilitat es portava 
al dia i el programa informàtic deixava que es fessen arqueigs amb els saldos inicials de 
tresoreria sense necessitat d’haver tancat l’exercici anterior. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 3a 

La tercera al·legació no al·ludeix a cap punt de l’esborrany de l’Informe. 
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Al·legació 4a 

Apartat 7.2, paràgrafs 10 i 11, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. S’indica que en les partides conciliatòries s’han reflectit errors de 
comptabilització de pagaments i cobraments, algunes d’aquelles molt antigues. Les de 
cobraments han estat resoltes i les de pagaments estan pendents de la formalització d’un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. La documentació justificativa fou 
lliurada a l’equip d’auditoria, com consta en l’informe de fiscalització. 

Comentaris. En l’Informe ja s’indica aquesta circumstància. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 5a 

Apartat 7.2, paràgraf 12, i apartat 3.1, paràgraf 14, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. De l’import pendent de justificar de 2.097 euros a què es refereix 
l’Informe, només en queden pendent de justificació, segons l’al·legació, 1.202 euros. De 
l’import esmentat s’adjunta l’extracte bancari i s’indica que es regularitzarà. 

Comentaris. En primer lloc, no és cert —com diu l’al·legació— que només estiguen 
pendents de justificar degudament 1.202 euros del total de 2.097 euros, ja que l’import 
de 895 euros es refereix a unes despeses per un viatge i els justificats presentats no 
acrediten el pagament que cal justificar per aqueix concepte. En al·legacions, s’aporta 
un extracte bancari de 1.202 euros en què no apareix cap concepte ni cap beneficiari; 
per tant, aquest import continua sense justificar. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 6a 

Apartat 7.2, paràgraf 6è, i apartat 3.1, paràgraf 15, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. L’Ajuntament al·lega sobre el fet de no haver inclòs els comptes 
restringits en els fons líquids d’acord amb les Normes i procediments bancaris de 
l’Associació Espanyola de Banca. 

Comentaris. Les normes i procediments esmentats no es pronuncien respecte a aquesta 
qüestió, sinó sobre l’operativa d’aquests comptes. El Pla General de Comptabilitat 
d’Entitats Locals, que figura com a annex al model normal, estableix en el quadre de 
comptes, dins el subgrup Tresoreria, el compte 573, “Bancs i institucions de crèdit. 
Comptes restringits de recaptació”, que forma part dels fons líquids a l’efecte de l’estat 
de tresoreria i del romanent de tresoreria (regla 84 de la instrucció 84 del model 
normal). 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 
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Al·legació 7a 

Apartat 7.2, paràgraf 13, i apartat 3.1, paràgraf e primer, quart guió, de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. L’Ajuntament al·lega que tots els seus comptes operen amb 
signatures mancomunades i en totes, com a autoritzats, només hi ha els tres clavers. 
Adjunten a l’al·legació l’escrit de l’Ajuntament de 12 d’agost de 2011, signat per 
l’alcaldessa i la secretària i segellat pel banc per a actualitzar les dades en les entitats 
bancàries. 

Comentaris. En el moment del treball de cap, com s’indica en l’Informe, no estat en tots 
els comptes la signatura mancomunada i els tres clavers com a autoritzats. 

Conseqüències en l’Informe. Cal afegir a la redacció de l’Informe: “L’Ajuntament en 
període d’al·legacions ha resolt aquesta incidència”, i eliminar de l’apartat 3.1 el 
paràgraf e primer, quart guió. 

Al·legació 8a 

Apartat 2.1, paràgraf 13, i apartat 7.2, paràgraf 14, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. En el recompte efectuat per la Sindicatura no es va poder 
comprovar amb el saldo comptable perquè la comptabilitat no estava al dia. La 
tresoreria manté que no estava al dia perquè faltava el procés del tancament i la 
liquidació de l’exercici de 2010 i, per tant, no es poden arrossegar les existències. 
Adjunten a l’al·legació l’arqueig de la tresoreria del dia 19 d’abril i també els arqueigs 
mensuals de 2009, 2010 i part de 2011. 

Comentaris. L’arqueig del dia del recompte de la tresoreria adjuntat no coincideix amb 
les confirmacions que van efectuar les entitats bancàries. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 9a 

Apartat 5.1, paràgraf 1r, i apartat 7.2, paràgraf 4t, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. La diferència entre el saldo inicial de tresoreria a primer de gener 
de 2009 i el saldo a 31 de desembre de 2008, segons l’Ajuntament, va quedar justificada 
en el treball de cap i al·leguen que la Sindicatura comprovà i verificà la veracitat de la 
informació. 

Comentaris. Efectivament, dels fitxers comptables es desprèn que l’error es produeix a 
l’exportar els fitxers a XML per a retre’ls a la plataforma. La Sindicatura de Comptes va 
sol·licitar com a prova de les raons per què va tenir lloc aquesta incidència un 
aclariment de l’empresa que porta el programa comptable. Aquesta documentació no ha 
estat rebuda. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 
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Al·legació 10a 

Apartat 9, paràgrafs de 6 a 10, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. Sobre les recomanacions efectuades per la Sindicatura, 
l’Ajuntament al·lega: 1) Que sempre s’han fet arqueigs mensuals i fins i tot diaris. 2) 
Que les conciliacions bancàries es fan mensualment, però es considera que no han 
d’anar signades, car ja van signades les actes d’arqueig que les acompanya. 3) Que els 
comptes que han de figurar en la comptabilitat són els ordinaris, no els restringits. 4) La 
caixa municipal de la Tresoreria ja va ser suprimida i no hi havia cap efectiu i 5) Que 
tots els comptes de titularitat municipal estan en règim mancomunat.  

Comentaris: Com indica la tresorera, les recomanacions tenen com a finalitat millorar la 
gestió i el control intern. En el cas de l’Ajuntament de Novelda es consideren 
especialment necessàries les recomanacions relatives al maneig de fons públics. Ateses 
les debilitats detectades, en són fonamentals les següents: la pràctica regular dels 
arqueigs i el seu suport per mitjà de conciliacions degudament signades per la tresorera i 
l’interventor, la integració dels comptes restringits en comptabilitat, la reducció o 
eliminació de l’efectiu i l’establiment d’un règim mancomunat dels fons. És important 
destacar que, contràriament al que ha indicat la Tresoreria, l’existència d’efectiu és una 
pràctica habitual de l’Ajuntament, tal com es registra en les actes d’arqueigs i en el 
recompte efectiu efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes el 19 d’abril de 2011, que 
va evidenciar una existència en caixa de 4.187 euros. 

Conseqüències en l’Informe. Mantenir la redacció de l’Informe. 

 
 




