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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 2012, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si la informació financera 
corresponent al Compte General de l’exercici de 2010, que detallem en 
l’apartat 2.1, es presenta adequadament conformement als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

A més a més, la fiscalització ha tingut per objecte la revisió de la 
contractació administrativa, el procés d’elaboració, formulació i 
aprovació del pressupost i la revisió de la rendició de comptes i la 
informació que s’ha de facilitar al Ple de l’Ajuntament i de les entitats 
que en depenen, durant l’exercici de 2010, per a verificar la seua 
adequació a la normativa legal vigent. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament està format únicament pel compte 
de la pròpia Entitat, ja que no té organismes autònoms ni societats 
mercantils íntegrament participades. 

Els comptes anuals que integren el compte de la pròpia Entitat de 
l’exercici de 2010 estan formats pel balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten, llevat de la 
memòria, en l’annex d’aquest Informe. 

El Compte General ha sigut retut a aquesta Sindicatura de Comptes el 5 
de gener de 2012 i aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 31 de gener de 2013, 
com indiquem en l’apartat 5. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, l’abast de la revisió 
financera s’ha estés a la revisió de les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem a fi de comprovar la seua adequació a la normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació: 

- Rendició de comptes. L’adequada formació i aprovació del Compte 
General de l’Ajuntament. 

- Informació per a subministrar al Ple respecte a: execució dels 
pressupostos, moviments de tresoreria, inventari de béns, informes 
de la Intervenció i compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
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- Procediment d’elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
així com la seua remissió a les administracions competents. 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria. L’adequada 
formació d’ambdues magnituds segons el que estableixen les regles 
corresponents de la Instrucció de Comptabilitat Local així com la 
seua inclusió en els apartats respectius del Compte General. 

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

- Contractació. Revisió dels procediments de contractació i tramitació 
dels expedients adjudicats i formalitzats en l’exercici objecte de 
fiscalització. Adequada comptabilitat i imputació al pressupost de 
les despeses realitzades en l’execució contractual. 

D’acord amb l’anterior s’han 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, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
d’aplicació en aquest cas tot considerant els objectius perseguits i l’abast 
anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de l’Ajuntament de Beniparrell, de la legalitat vigent d’aplicació 
a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual durant l’exercici 
terminat el 31 de desembre de 2010. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, 
del compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
següent normativa: 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix Mesures de Lluita 
contra la Morositat en els Operacions Comercials, modificada per la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
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- Reial Decret Llei 4/2010, de 24 de febrer, que determina obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, que aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) En la comprovació de l’adequat càlcul de la capacitat de 
finançament de l’Ajuntament de Beniparrell hem constatat 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 una vegada efectuats 
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els ajustos previstos segons el SEC-95 i s’estimen unes necessitats 
de finançament de, quant menys, 529.570 euros, com indiquem en 
l’apartat 5.3.5. 

b) En la revisió del resultat pressupostari de l’exercici de 2010 s’han 
posat de manifest les deficiències assenyalades en l’apartat 7.1, 
respecte a la comptabilitat dels drets recaptats per recàrrec 
provincial de l’IAE i dels ajornaments i fraccionaments dels deutes 
tributaris, l’efecte net dels quals en el resultat pressupostari ajustat 
seria d’un menor import de 367.080 euros. 

 A més a més, per a una adequada interpretació del resultat 
pressupostari podem assenyalar que hi havia despeses de l’exercici 
de 2009 comptabilitzats en 2010 per import de, quant menys, 28.925 
euros, així com despeses de l’exercici de 2010 comptabilitzats en 
2011, per import de 151.698 euros. La incidència en el resultat 
pressupostari seria d’un menor import de 122.773 euros. 

Finalment podem assenyalar que hem observat deficiències en la 
comptabilitat, control i seguiment dels projectes amb finançament 
afectat que si bé no tenen un efecte net sobre el resultat 
pressupostari ajustat, comporten una sobrevaloració dels drets i 
obligacions del pressupost pel mateix import. 

 El resultat pressupostari que resulta de practicar els ajustos i 
correccions anteriors seria d’un import negatiu de 247.215 euros. 

c) El romanent de tresoreria per a despeses generals es troba 
sobrevalorat en 199.253 euros, per la inadequada comptabilitat dels 
drets pendents de cobrament de pressupostos tancats i de les 
obligacions que resulten del recàrrec provincial de l’IAE, com 
indiquem en l’apartat 7.2. Així mateix, aquesta Sindicatura 
considera que els saldos de cobrament dubtós estimats per 
l’Ajuntament podrien estar infravalorats en un import significatiu, 
amb el consegüent efecte en la minoració del romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 

 A més a més, per a una adequada interpretació del romanent de 
tresoreria cal tenir en compte l’existència de despeses contretes en 
2010, per import de 151.698 euros, no comptabilitzades fins a 2011. 

 El romanent de tresoreria que resulta de practicar els ajustos i 
correccions anteriors seria un import negatiu de 289.836 euros. Tot 
això sense perjudici dels ajustos que pogueren derivar-se de la 
revisió dels percentatges de dotació de cobrament dubtós i d’uns 
altres que pogueren derivar-se’n en cas que la fiscalització s’hagués 
estés a unes altres àrees de treball, a 31 de desembre de 2010. 
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3.2 Revisió de compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
s’han posat de manifest, durant l’exercici objecte de fiscalització, els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

a) El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010 s’ha 
format, aprovat i retut a aquesta Sindicatura de Comptes tot 
superant els terminis previstos en els articles 212 i 223 del TRLRHL, 
respectivament, com indiquem en l’apartat 5.1. El retard en aprovar 
el Compte General és una incidència habitual que es produeix en 
els últims exercicis. 

b) El secretari-interventor no ha remés amb la periodicitat establida 
pel Ple la informació prevista en l’article 207 de TRLRHL (apartat 
5.3.1). 

c) No hem obtingut evidència de l’efectiva realització de les funcions 
de control i fiscalització, previstes en els article 213 i següents del 
TRLRHL. A més a més, desconeixem si el Ple ha acordat la 
fiscalització limitada prèvia prevista en l’article 219 de la dita Llei, 
com indiquem en els apartats 5.3.3. i 10.5. A més a més, s’han 
evidenciat deficiències en l’exercici de les funcions comptables 
atribuïdes a l’interventor en l’article 204 del TRLRHL (apartats 6.1 i 
10.5). 

d) No s’han emés els informes trimestrals previstos en l’article 4 de la 
Llei 15/2010, quant al compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions de l’Ajuntament, com indiquem en l’apartat 5.3.4. 

e) No hem obtingut evidència que el secretari-interventor haja elevat 
al Ple l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, com estableix l’article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007, segon que indiquem en l’apartat 5.3.5. A més a més, en 
cas d’haver-se efectuat una adequada avaluació de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, s’haurien obtingut unes necessitats de 
finançament per un import de, quant menys, 529.570 euros, i 
havien d’haver informat al l’òrgan administratiu competent, prèvia 
elaboració del pla econòmic i financer previst en l’article 19 del 
Reial Decret 1463/2007. 

f) L’Ajuntament ha incomplit el que disposa l’article 173.5 del TRLRHL 
en adquirir compromisos de despesa sense cobertura 
pressupostària, i l’article 60 del Reial Decret 500/1990, en tant com 
aquestes despeses no han sigut convalidades pel Ple, com indiquem 
en els apartats 7.1 i 7.2. 
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g) El perfil de contractant de l’Ajuntament a la data de la nostra 
revisió no conté la informació prevista en l’article 42 de l’LCSP, com 
indiquem en l’apartat 10.2. 

h) Els expedients de contractació analitzats no inclouen el certificat 
d’existència de crèdit ni la fiscalització prèvia de la Intervenció, i 
s’incompleix així el que disposa l’article 93.3 de l’LCSP, com 
indiquem en l’apartat 10.5. 

i) En l’apartat 10.5 b indiquem els incompliments advertits en relació 
amb la contractació de les obres de “Reforma Casa de la Cultura 
(habilitació 2ª planta)” i hem observat un error material en la 
valoració de les ofertes presentades que ha sigut determinant en la 
seua adjudicació. 

j) En l’apartat 10.5 c assenyalem els incompliments observats quant a 
la contractació dels serveis de col·laboració en la gestió recaptatòria 
municipal. 

k) En l’apartat 10.6 indiquem els incompliments més significatius 
observats en l’examen de la contractació menor de l’Ajuntament 
durant l’exercici de 2010. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Beniparrell pertany a la província de València i la seua 
població és de 1.996 habitants, segons la informació del padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2011. 

La configuració política de l’Ajuntament, segons els resultats comparats 
de les últimes eleccions municipals, és la següent: 

 

Partit polític 2011 2007 

Grup Independent de Beniparrell - GIB  - 4 

Partit Popular, PP 4 1 

Partit Socialista Obrer Espanyol, PSOE - PSPV 2 1 

Esquerra Unida del País Valencià - VERDS 1 3 

Compromís per Beniparrell 2 - 

Total regidors 9 9 

Quadre 1 

L’organització interna i el funcionament de l’Ajuntament es troben 
regulats en el Reglament Orgànic Municipal aprovat pel Ple el 27 de 
novembre de 2003. Els òrgans municipals a qui correspon el seu govern i 
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administració són l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple de l’Ajuntament i 
la Comissió Municipal de Govern. 

El 2010, la plantilla de personal estava integrada per 53 treballadors (23 
funcionaris i 30 laborals). El lloc de secretari-interventor l’ocupa un 
habilitat nacional des de l’any 2002, mentre que les tasques 
administratives de comptabilitat les exerceix una auxiliar; i les tasques 
de contractació, una altra auxiliar a mitja jornada.  

Les funcions de recaptació i tresoreria corresponien a un regidor de la 
Corporació. La gestió de la recaptació era duta a cap amb la col·laboració 
externa des de l’any 1982, mentre que el maneig dels fons líquids en la 
caixa de l’Ajuntament el realitzava una auxiliar administrativa. 

D’altra banda, a partir de la informació facilitada pel propi Ajuntament i 
unes altres fonts d’informació (base de dades CIVIS de la Generalitat i 
base de dades d’aquesta Sindicatura de Comptes) hem verificat que 
l’Ajuntament no té ens dependents a 31 de desembre de 2010, si bé 
forma part de les següents entitats supramunicipals: 

- Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
de la Província de València. 

- Entitat Metropolitana de Tractament de Residus. 

- Entitat Metropolitana de Recursos Hídrics. 

- Mancomunitat de l’Horta Sud. 

5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ A PLE 

5.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici de 2010, que conté exclusivament el 
Compte del propi Ajuntament, com que no té entitats que en depenguen, 
va ser format pel secretari-interventor amb un retard de quatre mesos 
respecte al termini legal establit en l’article 212 del TRLRHL (abans de l’1 
de juny de 2011) i informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes el 18 d’octubre de 2012. 

Aquest Compte ha sigut retut a la Sindicatura de Comptes el 5 de gener 
de 2012, fora del termini legalment previst (31 d’octubre) i sense estar 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Aquesta aprovació no s’ha produït fins 
al 31 de gener de 2013, fora del termini establit en l’article 212.4 del 
TRLRHL (1 d’octubre de 2011). 

El retard en l’aprovació del Compte General és una incidència habitual 
que s’està produint en els últims exercicis. El Compte General de 
l’exercici de 2008 es va aprovar amb un retard de més d’un any, mentre 
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que el Compte de 2009 ha sigut aprovat juntament amb el de 2010 i, per 
tant, amb un retard de més de dos anys. 

El Compte de l’Ajuntament està integrat pels següents comptes anuals: 
el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria. A aquests comptes anuals 
l’Ajuntament no ha adjuntat la següent documentació prevista en la 
regla 98.3 de l’ICAL: acta d’arqueig de caixa i totes les notes o 
certificacions de les entitats bancàries dels saldos existents a fi 
d’exercici. 

5.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

Resum dels aspectes més importants 

La liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 es va aprovar el 14 de 
setembre de 2011, amb sis mesos de retard respecte al termini previst en 
l’article 191.3 del TRLRHL (1 de març). S’ha remés una còpia d’aquest 
estat financer al Ministeri d’Hisenda amb un retard de cinc mesos 
respecte al termini previst en l’article 193.5 del TRLRHL (31 de març) i no 
consta que se n’haja remés una còpia a la Comunitat Autònoma. 

Respecte a la memòria, si bé conté, en termes generals, els aspectes 
previstos en l’ICAL, haurà d’incloure, també, la informació relativa al 
patrimoni municipal del sòl i la corresponent a despeses amb 
finançament afectat i d’exercicis posteriors. 

Magnituds financeres 

El quadre següent mostra les principals magnituds pressupostàries de 
l’exercici de 2010 comparades amb l’exercici anterior, en euros: 

 

Magnitud       2010      2009 

Pressupost inicial  3.495.600  3.468.693 

Previsions definitives 4.449.559  4.224.477 

Drets reconeguts nets 4.543.418  4.118.699 

Obligacions reconegudes netes 4.300.780  3.849.261 

Resultat pressupostari 242.638  288.920 

Resultat pressupostari ajustat 242.638  395.478 

Romanent de tresoreria total  580.787  803.115 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 61.115  265.033 

Quadre 2 
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En els apartats 7.1 i 7.2 analitzem el resultat pressupostari i el romanent 
de tresoreria. 

5.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

5.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’Entitat remetrà 
al Ple de l’Ajuntament per conducte de la Presidència, informació de 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la 
periodicitat que el Ple determine. La base d’execució 60ª del pressupost 
de 2010 assenyala l’obligació de remetre la dita informació el juliol i el 
desembre. 

Quant a això hem comprovat que el secretari-interventor no ha remés al 
Ple la informació prevista en l’esmentada Llei. 

5.3.2 Inventari de béns 

Si bé el Ple de l’Ajuntament s’ha renovat en els exercicis de 1999, 2003, 
2007 i 2011, no han aprovat les corresponents actualitzacions de 
l’inventari, prèvia autorització del secretari-interventor amb el vist i plau 
del l’alcalde, com estableix el Reial Decret 1372/1986. 

5.3.3 Informes sobre resolucions de discrepàncies 

Durant l’exercici de 2010 no s’han elevat al Ple els informes previstos en 
l’article 218 del TRLRHL sobre resolució de discrepàncies, en no haver-se 
emés cap advertiment en l’exercici de la funció fiscalitzadora. 

Podem afegir que no s’ha obtingut cap evidència de la realització de les 
funcions de control i fiscalització previstes en els articles 213 i següents 
del TRLRHL, ni de si el Ple ha acordat la fiscalització limitada prèvia 
prevista en l’article 210 de la dita Llei. 

5.3.4 Morositat en operacions comercials 

L’obligació d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010, per al pagament de les 
obligacions de l’Ajuntament, i la seua consegüent remissió al Ministeri 
d’Hisenda i a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat, establida en 
l’article 4 de la dita Llei, no ha sigut atesa per la tresorera o, en el seu 
defecte, pel secretari-interventor. 

5.3.5 Estabilitat pressupostària 

En compliment del que disposa l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, 
correspon a l’interventor l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. Quant a això, s’han emés els corresponents 
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informes en els supòsits previstos per la Llei, d’aprovació del pressupost i 
la seua liquidació, i no se n’han elaborat en el cas de modificacions 
pressupostàries. 

L’informe del secretari-interventor referit a la liquidació del pressupost 
de 2010, de data 13 de setembre de 2011, assenyala el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i estima una capacitat de 
finançament de 234.267 euros. No obstant això, en aquest càlcul no s’han 
tingut en compte els ajustos que s’han d’efectuar en termes de 
comptabilitat nacional segons el SEC-95. A més a més, s’ha observat que 
l’informe es va haver d’elaborar amb posterioritat a la seua data 
d’emissió, en fer referència a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

No hem obtingut evidència que l’òrgan interventor haja elevat al Ple 
aquest informe, com obligaria l’article 16.2 del referit Reial Decret 
1463/2007. 

En la comprovació de l’adequat càlcul de la capacitat de finançament de 
l’Ajuntament hem constatat l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, una vegada efectuats els ajustos previstos segons el SEC-
95, en estimar unes necessitats de finançament de, quant menys, 529.570 
euros. En cas que s’hagués efectuat una adequada avaluació de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària s’hauria d’haver informat al Ministeri 
d’Hisenda o a l’òrgan competent de tutela financera de la Generalitat, 
prèvia elaboració del pla econòmic i financer previst en l’article 19 del 
Reial Decret 1463/2007. 

6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Pressupost inicial 

Tot seguit mostrem un quadre comparatiu dels pressupostos inicials dels 
exercicis de 2010 i 2009 on recollim la importància quantitativa de 
cadascun dels capítols pressupostaris i la variació entre exercicis, en 
euros: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2010/09

2010 % 2009 % Import %

1. Impostos directes 2.584.500 74% 2.176.000 63% 408.500 18,8% 

2. Impostos indirectes 35.000 1% 40.000 1% (5.000) (12,5%)

3. Taxes i d’altres ingressos 419.580 12% 488.150 14% (68.570) (14,0%)

4. Transferències corrents 359.000 10% 508.378 15% (149.378) (29,4%)

5. Ingressos patrimonials 13.000 1% 16.000 0% (3.000) (18,8%)

7. Transferències de capital 39.620 1% 39.620 1% - 0,0%

8. Actius financers 1.800 0% 545 0% 1.255 230,3%

9. Passius financers 43.100 1% 200.000 6% (156.900) (78,5%)

Total ingressos 3.495.600 100% 3.468.693 100% 26.907 0,8%

1. Despeses de personal 1.692.000 48% 1.699.999 49% (7.999) (0,5%) 

2. Despeses de funcionament 1.065.900 31% 1.059.938 31% 5.962 0,6%

3. Despeses financeres 71.000 2% 74.000 2% (3.000) (4,1%)

4. Transferències corrents 213.600 6% 227.611 7% (14.011) (6,2%)

6. Inversions reals 408.200 12% 364.600 10% 43.600 12,0%

7. Transferències de capital 5.400 0% 545 0% 4.855 890,8%

9. Passius financers 39.500 1% 42.000 1% (2.500) (6,0%)

Total despeses 3.495.600 100% 3.468.693 100% 26.907 0,8%

Quadre 3 

Les previsions inicials del pressupost de l’exercici de 2010 han pujat a 
3.495.600 euros, amb un increment a penes del 0,8% respecte a l’exercici 
de 2009. En el pressupost d’ingressos destaca l’augment en les 
consignacions previstes del capítol 1 i la reducció en el capítol 4 i el 
capítol 9, mentre que les previsions del pressupost de despeses es 
mantenen, en termes generals. 

No obstant això, les previsions inicials dels capítols 4 i 7 d’ingressos es 
van veure posteriorment incrementades com a resultat de l’obtenció de 
subvencions al foment d’ocupació i subvencions derivades dels plans 
d’inversions estatals i autonòmics, respectivament. 

En la revisió de les modificacions pressupostàries contingudes en la 
memòria de la Corporació, per un import conjunt de 953.959 euros, hem 
observat algunes deficiències en la seua tramitació i adequada 
qualificació, com ara: 

- S’han qualificat inadequadament com a crèdits extraordinaris 
determinades modificacions pressupostàries per generacions de 
crèdit, per import de 537.622 euros. 
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- L’òrgan que aprova les ampliacions de crèdit és la Junta de Govern, 
quan segons les bases d’execució, l’òrgan competent és l’Alcaldia. 

- S’ha comptabilitzat una ampliació de crèdit en una aplicació 
pressupostària no prevista com a ampliable en les bases d’execució. 

- S’han comptabilitzat modificacions de crèdit i s’han incorporat 
romanents de crèdit sense instruir el preceptiu expedient de 
modificació pressupostària. 

Aquestes deficiències en la tramitació de les modificacions 
pressupostàries evidencien un inadequat exercici de la funció comptable 
i interventora. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

En l’anàlisi de l’expedient d’aprovació del pressupost de l’exercici de 
2010 s’han posat de manifest les següents incidències: 

- El pressupost general va ser format per l’alcalde per a la seua 
remissió al Ple el 25 de febrer de 2010, amb un retard de tres mesos 
respecte al termini previst en l’article 168.4 del TRLRHL (15 
d’octubre de 2009). 

- En l’expedient del pressupost no consta que s’haja elaborat 
l’informe del pressupost general que ha d’emetre l’interventor per a 
la seua elevació al Ple, regulat en l’article 168.4 anterior. 

- El Ple de l’Ajuntament va aprovar el pressupost provisional el 4 de 
març de 2010. En l’expedient no consta certificat del registre de les 
reclamacions presentades ni l’acreditació de la seua avaluació o 
resolució pel Ple. Tampoc no hi consta l’aprovació definitiva del 
pressupost, que es va publicar el 28 de desembre de 2010, amb un 
retard de pràcticament un any respecte al termini establit en 
l’article 169.2 del TRLRHL. 

- Als efectes previstos en l’article 169.6 del TRLRHL, no s’ha 
formalitzat la pròrroga automàtica del pressupost de l’exercici de 
2009, amb les modificacions que s’han d’efectuar en els crèdits 
inicials. 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 s’inclou el 
càlcul del resultat pressupostari. En el quadre següent mostrem aquest 
càlcul comparat amb el de l’exercici anterior: 
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Quadre 4 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2010, per import de 242.638 
euros, és coincident amb el resultat pressupostari ajustat, ja que no 
s’han registrat desviacions de finançament ni s’han finançat crèdits amb 
càrrec al romanent de tresoreria. Aquest resultat s’ha vist reduït en un 
38,7% respecte a l’exercici anterior, com a conseqüència, bàsicament, de 
l’ajust positiu pels crèdits finançats amb romanent de tresoreria el 2009. 

Com a resultat del treball realitzat s’han posat de manifest algunes 
deficiències en la comptabilitat, l’efecte net de les quals en el resultat 
pressupostari ajustat és d’un menor import de 367.080 euros, com 
exposem tot seguit: 

a) Projectes amb finançament afectat 

En el càlcul del resultat pressupostari ajustat no s’han practicat els 
ajustos previstos en l’article 97 del Reial Decret 500/1990, derivats 
de les diferències de finançament de despeses amb finançament 
afectat, ja que no se n’ha realitzat el control i seguiment comptable 
previst en les regles 46 i següents de l’ICAL per a aquests projectes 
de despesa. 

L’Ajuntament comptabilitza els drets i les obligacions derivades 
dels projectes subvencionats per l’import total previst, amb 
independència de la seua efectiva realització. D’aquesta manera, les 
obligacions i els drets pressupostaris es troben sobrevalorats en el 
mateix import i les desviacions de finançament que en resulten són 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2010 

Obligacions 
reconegudes  
netes 2010 

Resultat 
pressupostar

i 2010 

Resultat 
pressupostari 

2009 

Variació 
2010/200

9 % 

a. Operacions corrents 3.904.848 3.524.364 380.484 489.496 (22,3%) 

b. D’altres operacions no financeres 577.242 723.459 (146.217) (200.576) 27,1% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.482.090 4.247.823 234.267 288.920 (18,9%) 

2. Actius financers 18.228 18.228 0 512 (100,0%) 

3. Passius financers 43.100 34.729 8.371 (19.993) 158,1% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 4.543.418 4.300.780 242.638 269.438 (9,9%) 

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

0 126.040 (100,0%) 

5. Desviacions de finançament negatives  0 0 - 

6. Desviacions de finançament positives  0 0 - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 242.638 395.478 (38,7%) 
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nul·les, sense que aquesta inadequada comptabilitat tinga efecte en 
el resultat pressupostari ajustat. 

b) Comptabilitat dels drets recaptats per recàrrec provincial de l’IAE 

L’Ajuntament comptabilitza els drets per recàrrec provincial de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per l’import líquid en 
l’exercici, mentre que únicament es reconeixen obligacions a 
mesura que es realitzen els pagaments per compensació amb 
subvencions concedides per la Diputació Provincial de València. 

Aquesta comptabilitat no s’ajusta al que preveu el Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, ja que s’han 
de registrar els càrrecs i abonaments per la gestió del recàrrec 
provincial en l’epígraf 45 “Deutors i creditors per administració de 
recursos per compte d’uns altres ens públics”, sense que la seua 
comptabilitat tinga efecte en el resultat pressupostari. 

En l’exercici pressupostari de 2010 s’han registrat drets reconeguts 
nets per 56.888 euros, que corresponen als drets liquidats en el plec 
de càrrecs aprovat per l’Ajuntament, mentre que s’han reconegut 
obligacions netes per 97.765 euros, que corresponen als pagaments 
per compensació de la recaptació de l’IAE d’exercicis anteriors a 
2010. L’efecte d’aquesta inadequada comptabilitat en el resultat 
pressupostari de l’exercici és d’un major import de 40.877 euros. 

c) Comptabilitat dels ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris 

L’Ajuntament comptabilitza inadequadament els ajornaments dels 
deutes tributaris, mentre no es donen de baixa els drets reconeguts, 
el cobrament dels quals ha sigut ajornat a exercicis futurs i es 
comptabilitzen els interessos de demora com a major import dels 
drets a cobrar. 

Aquesta pràctica comptable no s’até al que disposen les normes 
d’aplicació contingudes en el PGCP adaptat a les entitats locals, per 
les quals haurien de donar-se de baixa els drets a cobrar en 
exercicis pressupostaris futurs, amb càrrec als comptes de “Deutors 
no pressupostaris per ajornaments i fraccionament”, per un import 
de 407.957 euros. 

A més a més, com a resultat del treball realitzat s’han posat de 
manifest les següents incidències, l’efecte net de les quals en el 
resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2010 seria d’un menor 
import de 122.773 euros: 

- Amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2010 s’han reconegut 
obligacions per despeses contretes en exercicis anteriors per 
un import de, quant menys, 28.925 euros. Aquestes despeses 
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no han sigut aprovades pel Ple, prèvia tramitació del preceptiu 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Podem 
afegir que de l’import anterior, 11.904 euros havien sigut 
comptabilitzats en el compte 413 “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”. 

- Amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2011 s’han reconegut 
obligacions per despeses contretes en 2010 per un import de 
151.698 euros. Aquestes despeses no han sigut aprovades pel 
Ple, prèvia tramitació del preceptiu expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit ni comptabilitzades en 
el compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”. 

Per tant, l’Ajuntament ha incomplit el que disposa l’article 173.5 del 
TRLRHL en adquirir compromisos de despesa sense cobertura 
pressupostària, i l’article 60 del Reial Decret 500/1990 ja que 
aquestes despeses no ha sigut convalidades pel Ple. 

7.2 Romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra el càlcul detallat del romanent de tresoreria de 
l’Ajuntament de Beniparrell corresponent a l’exercici de 2010 i la seua 
comparació amb l’exercici de 2009, en euros: 

 

ROMANENT DE TRESORERIA     2010   2009 %  
2010/2009 

1.(+) Fons líquids 646.231 1.143.094 (47,5%) 

2.(+) Drets pendents de cobrament 2.769.813 2.445.123 13,3% 

(+) Del pressupost corrent 1.198.157 1.101.585 8,8% 

(+) De pressupostos tancats 1.579.926 1.350.701 17,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 3.063 2.205 38,9% 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 11.334 9.368 21,0% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 2.835.257 2.785.103 1,8% 

(+) Del pressupost corrent 904.618 976.344 (7,4%) 

(+) De pressupostos tancats 905.746 1.062.409 (14,8%) 

(+) D’operacions no pressupostàries 1.025.434 896.392 14,4% 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 541 150.042 (99,6%) 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 580.787 803.115 (27,7%) 

II. Saldos de cobrament dubtós 519.672 538.082 (3,4%) 

III. Excés de finançament afectat - - - 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 61.115 265.033 (76,9%) 

Quadre 5 
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El romanent de tresoreria per a despeses generals ha pujat a 61.115 euros 
i s’ha vist minorat en un 76,9% respecte a l’exercici anterior. 

El romanent de tresoreria total ha pujat a 580.787 euros i ha disminuït en 
un 27,7% respecte a l’exercici anterior. Podem destacar la reducció dels 
fons líquids de tresoreria en un 47,5% i l’augment dels drets a cobrar de 
pressupostos tancats en un 17,0%. 

Com a resultat del treball realitzat hem observat algunes incidències en 
l’estimació dels saldos deutors de cobrament dubtós i en la comptabilitat 
dels drets i obligacions, per les quals el romanent de tresoreria per a 
despeses generals es trobaria sobrevalorat en, quan menys, 199.253 
euros, com indiquen tot seguit: 

a) Saldos de cobrament dubtós 

Els saldos de cobrament dubtós estimats per l’Ajuntament, per 
import de 519.672 euros, representen un 32,9% dels drets pendents 
de cobrament de pressupostos tancats i s’han vist lleugerament 
reduïts en un 3,4% respecte a 2009. 

Pel que fa a l’estimació efectuada per l’Ajuntament d’aquests 
saldos, hem observat que els percentatges utilitzats que estan 
referits en l’informe de la liquidació del pressupost no s’ajusten al 
que disposa la base 49ª d’execució pressupostària. Els percentatges 
utilitzats són del 100% (de possible prescripció) i a partir d’aqueix 
exercici, els percentatges de dotació global decreixen anualment del 
20% al 5%, per als exercicis de 2006 a 2009. 

Els criteris utilitzats per l’Ajuntament per a determinar els 
percentatges anteriors no es troben justificats ni han sigut 
determinats després de la realització d’una anàlisi de cobrabilitat 
dels distints tipus de recursos, tot diferenciant les seues fases 
recaptatòries, com regula l’article 103 del Reial Decret 500/1990. 

Després d’una anàlisi global de la recaptació fins a l’exercici de 
2011, aquesta Sindicatura considera que els saldos de cobrament 
dubtós estimats per l’Ajuntament podrien estar infravalorats en un 
import significatiu, amb el consegüent efecte en la minoració del 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 

b) Drets de pressuposts tancats 

En la revisió d’una mostra de drets de pressuposts tancats hem 
observat la inadequada comptabilitat de drets per subvencions 
concedides per la Diputació de València per a compensar amb 
recàrrecs de l’IAE, així com subvencions comptabilitzades per 
imports no acreditats, per un import conjunt de 142.365 euros, que 
haurien de ser objecte de regularització. En conseqüència, el 
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romanent de tresoreria per a despeses generals es trobaria 
sobrevalorar en, quant menys, l’import anterior. 

c) Obligacions no reconegudes per recàrrec de l’IAE 

 Com indiquem en l’apartat 7.1, l’Ajuntament no ha comptabilitzat 
les obligacions derivades dels recàrrecs per a percebre per l’IAE de 
l’exercici de 2010, per import de 56.888 euros. 

Addicionalment, com indiquem en l’apartat 7.1, a 31 de desembre de 
2010, l’Ajuntament no havia comptabilitzat despeses contretes el 2010 
per un import conjunt de 151.698 euros. 

Si tenim en compte els ajustos i correccions anteriorment indicats, per 
un import conjunt de 350.951 euros, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals que en resulte pujaria a un import negatiu de 289.836 
euros. Tot això sense perjudici dels ajustos que pogueren derivar-se de la 
revisió dels percentatge de dotació de cobrament dubtós i d’uns altres 
que pogueren derivar-se’n en cas que la fiscalització s’hagués estés a 
unes altres àrees de treball, a 31 de desembre de 2010. 

Finalment recomanem a l’Ajuntament un major control sobre les baixes 
de drets proposades pel servei de recaptació, bé directament o a través 
de l’empresa contractada, de manera que totes les baixes es troben 
adequadament i suficientment justificades. 

8. TRESORERIA 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2010, 
segons els registres comptables de la Corporació, el mostrem en el 
quadre següent, elaborat en euros: 

 

Concepte Import  

Caixa operativa 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits 

4.306 

634.317 

7.608 

Total 646.231 

Quadre 6 

El saldo de la caixa d’efectiu a 31 de desembre de 2010, per 4.306 euros, 
no es troba acreditat mitjançant la corresponent acta d’arqueig a aquesta 
data, cosa que incompleix el que disposa la regla 98 de l’ICAL respecte a 
la documentació que integra el Compte General. 

L’Ajuntament no ha implantat el procediment especial d’acomptes de 
caixa fixa, previst en la base 34ª d’execució pressupostària, per a 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Beniparrell. Exercici de 2010 

21 

l’atenció de despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu. Aquest 
tipus de despeses i d’altres de naturalesa diversa es paguen a través de la 
caixa de la Corporació. A més a més, a través de la caixa també 
s’efectuen els cobraments de distintes taxes, preus públics i sancions, 
entre d’altres. 

La naturalesa, import, justificació, control i comptabilitat dels 
cobraments i pagaments que s’han d’efectuar per caixa, així com la 
situació dels fons líquids, no es troben regulats en cap disposició 
normativa aprovada per la Corporació als efectes previstos en l’article 
197.2 del TRLRHL. 

Les funcions de tresoreria les té atribuïdes una regidora de l’Ajuntament, 
mentre que les tasques de custòdia i maneig d’efectiu les realitza una 
auxiliar administrativa que ha sigut habilitada com a caixera pagadora. 

No s’efectuen arquejos periòdics de la caixa d’efectiu, ni consta que es 
realitzen controls sobre els moviments de tresoreria i la seua consegüent 
comptabilitat, per part del secretari-interventor. Tot i que amb caràcter 
mensual es remet a comptabilitat la informació relativa als moviments 
de caixa, el seu registre comptable s’efectua amb un retard considerable 
(més de sis mesos). 

Hem observat la importància dels moviments al deure i a l’haver del 
compte 570 “Caixa d’efectiu”. Durant 2010 s’han registrat 289 apunts al 
deure per un total de 23.388 euros, i 386 apunts a l’haver per un import 
conjunt de 21.558 euros. 

Tot tenint en compte les deficiències anteriorment assenyalades sobre el 
control i seguiment de la caixa d’efectiu, l’Ajuntament hauria d’adoptar 
les mesures necessàries a fi de garantir l’adequació dels cobraments i 
pagaments i salvaguardar les existències d’efectiu mitjançant la definició 
i aprovació municipal dels procediments reguladors de les tasques de 
tresoreria. Quant això, recomanem la implantació dels acomptes de 
caixa fixa i, en el seu cas, el procediment especial de pagaments a 
justificar, així com la canalització de la pràctica totalitat dels cobraments 
als comptes operatius i restringits de recaptació. 

9. FESTS POSTERIORS 

Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors 

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

En compliment del que disposa l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, 
l’Ajuntament va remetre el 15 de març de 2012 al Ministeri d’Hisenda i 
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Administracions Públiques, per via telemàtica, una relació certificada 
estesa per l’interventor de totes les obligacions pendents de pagament de 
factures registrades amb anterioritat a l’1 de gener de 2012 que reunien 
els requisits previstos en l’article 2 de la dita Llei, per import de 584.322 
euros. 

En aquesta relació s’han inclòs factures per despeses contretes en 2010, 
per import de 79.095 euros, que han sigut comptabilitzades amb càrrec al 
pressupost de l’exercici de 2011. En els apartats 7.1 i 7.2 indiquem la 
incidència d’aquest fet sobre el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria, respectivament. 

A la data d’elaboració del present Informe s’havia abonat la totalitat de 
l’import acollit al Reial Decret Llei 4/2012, segons certificació bancària. 

D’altra banda, el Ple va aprovar el 30 de març de 2012 el pla d’ajust 
previst en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, i el va remetre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) per via 
telemàtica i amb la signatura electrònica. Aquest pla d’ajust va ser 
informat favorablement pel MHAP el 30 d’abril de 2012, i el Ple ha 
aprovat la corresponent operació de crèdit el 14 de maig de 2012, dins del 
termini comunicat pel Ministeri. 

10. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

10.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Beniparrell, com a entitat que integra l’Administració 
Local, té la consideració d’Administració Pública als efectes previstos en 
la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Per tant, els contractes administratius previstos en l’article 19 de l’LCSP 
que celebre l’Ajuntament es regiran, quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, pel que disposa aquesta Llei i les seues 
disposicions de desenvolupament. 

10.2 Perfil de contractant 

Com a resultat de la revisió efectuada el novembre de 2012 del perfil de 
contractant ubicat en la seu electrònica de l’Ajuntament, s’han posat de 
manifest les següents incidències, a la data de la nostra revisió: 

a) Per a accedir al perfil de contractant cal disposar de signatura 
digital, condició que resulta restrictiva i no contribueix al 
compliment del principi de publicitat que constitueix la funció 
primordial de l’esmentat perfil. 

b) La informació publicada en la referida data era pràcticament nul·la, 
donat que només hi constava un anunci d’adjudicació sense detall 
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de l’import ni tipus de contracte. Hem constatat que no s’han 
publicat els anuncis de licitació i adjudicació de les últimes 
licitacions, cosa que ha incomplit els que disposen els articles 126.4 
i 138.1 de l’LCSP. 

c) No queda acreditada de forma fefaent la data de publicació de la 
informació inclosa en el perfil de contractant, incomplint així els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP. 

A més a més, recomanem que els documents publicats se signen 
electrònicament a fi de millorar les garanties previstes en la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

10.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

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

 

Tipus de 
contracte 

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Nombre contractes 

Obra 

Negociat SP 323.850 65% 4 33% 

Menor 176.115 35% 8 67% 

Subtotal 499.965 100% 12 100% 

Serveis 

Negociat SP 57.439 59% 2 17% 

Menor 40.560 41% 10 83% 

Subtotal 97.999 100% 12 100% 

Total 597.964  24  

Quadre 7 

Respecte a l’obligació de remetre els contractes subscrits el 2010 al 
Registre Públic de Contractes de l’article 308 de l’LCSP, podem assenyalar 
que no s’ha comunicat aquesta informació. 

10.4 Revisió dels expedients de contractació  

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en 
el quadre següent, elaborat en euros, que representa el 56,8% de l’import 
total adjudicat en l’exercici (amb la contractació menor exclosa). 
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Tipus  Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 
(sense IVA) 

O Urbanització del Camí Reial de Madrid U NS 131.908 

O Reforma Casa de la Cultura (habilitació 2ª planta) Or NS 84.746  

Total mostra contractes 216.654 

O: Contracte d’obres    Or: Tramitació ordinària    U: Urgent    NS: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 8 

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. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu 
barem i valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència o emergència, donat que comporten una tramitació especial 
segons estableix l’LCSP. 

En l’apartat 10.6 mostrem els resultats obtinguts de la revisió efectuada 
sobre els contractes menors. 

A més a més, la fiscalització de la contractació de l’Ajuntament s’ha 
estès a la revisió de l’adequada execució del contracte de serveis de 
col·laboració en la gestió recaptatòria municipal, subscrit el 25 de maig 
de 2007, vigent a la data de realització del present treball. 

10.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització  

Com a resultat de la revisió efectuada hem observat les següents 
incidències de caràcter general en els contractes adjudicats en 2010: 

- L’adjudicació i, en el seu cas, la licitació dels contractes examinats 
no van ser publicades en el perfil de contractant ja que no s’ha 
desenvolupat ni s’ha posat en marxa la plataforma de contractació, 
segons manifesta l’Entitat. 

- Els expedients han sigut tramitats sense certificat d’existència de 
crèdit ni informe de fiscalització prèvia, cosa que incompleix el que 
disposa l’article 93.3 de l’LCSP. A més a més, no s’ha tramitat amb 
anterioritat el corresponent expedient de modificació 
pressupostària per generació de crèdits. 
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- No costa en els expedients la comunicació de l’adjudicació al 
licitador seleccionat ni a la resta de licitadors, en contra del que 
exigeix l’article 137 de l’LCSP. 

- Els documents comptables de reconeixement de l’obligació no 
contenen les signatures d’autorització i fiscalització. A més a més, 
en la majoria dels casos es comptabilitza l’obligació sense estar 
suportada per la documentació acreditativa de la despesa, ja que es 
considera aquesta fase com un retenció de crèdit. La documentació 
justificativa s’aporta en la fase comptable d’ordenació del 
pagament. Tot això evidencia un deficient control intern i una 
inadequada comptabilitat que no s’até a les normes previstes en la 
regla 5 de l’ICAL. 

- En els dos expedients analitzats hem observat que els criteris de 
valoració d’ofertes podrien menyscabar el principi de no 
discriminació en incloure la contractació de desocupats residents a 
Beniparrell i la subcontractació d’empreses d’aquesta localitat. 
Podem afegir que en ambdós contractes no es valora el preu oferit 
ja que estan subvencionats al 100% per la Diputació. 

Tot seguit comentem de forma individualitzada els aspectes més 
significatius que resulten de la fiscalització efectuada: 

a) Urbanització del Camí Reial de Madrid 

- Aquest contracte es troba subvencionat al 100% per la 
Generalitat a través del Pla d’Inversió Productiva (PIP). Entre 
els criteris de valoració de les ofertes es troben les millores, en 
un 40%, sense especificar la seua forma de valoració. 

- S’ha superat lleugerament el termini de pagament de les 
factures previst en l’article 200 i la disposició transitòria 8ª de 
l’LCSP. A més a més, l’última factura de desembre de 2010 es 
troba pendent de pagament a la data d’elaboració del present 
Informe, perquè no s’ha percebut la totalitat de la subvenció 
concedida. 

b) Reforma Casa de la Cultura (habilitació 2ª planta) 

- La reforma de la Casa de la Cultura és un projecte que es 
desenvolupa en els últims anys, en funció del finançament 
que s’ha d’obtenir mitjançant les diferents subvencions anuals 
que concedeix la Diputació Provincial de València a través del 
Pla Provincial d’Obres i Serveis, bàsicament. Sense perjudici 
que el conjunt de les obres per a executar en la Casa de la 
Cultura constituïsca una unitat funcional que s’ha de licitar de 
forma conjunta, com estableix l’article 74 de l’LCSP, 
l’existència de crèdit pressupostari és un requisit essencial 
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previ per a la tramitació del corresponent expedient de 
contractació. Per això, l’Ajuntament ha condicionat la 
contractació de les obres al seu finançament. 

- L’expedient adjudicat el 2010 correspon a l’habilitació de la 2ª 
planta de la Casa de la Cultura. Tot i que el projecte de l’obra 
que consta en l’expedient puja a 224.045 euros, l’Ajuntament 
únicament ha licitat obres per 100.000 euros a fi d’ajustar la 
despesa a la subvenció concedida per la Diputació, mitjançant 
un conveni subscrit el 22 de juny de 2010. 

- No ha quedat justificada en l’expedient la tramitació 
d’urgència, d’acord amb l’article 96 de l’LCSP, que ha donat 
lloc a una reducció de terminis, ja que s’han presentat 
únicament dues ofertes. 

- No hi consta l’acta de replanteig del projecte, incomplint així 
l’article 110 de l’LCSP. 

- L’informe tècnic de valoració conté un error material en la 
suma de la puntuació assignada a una de les dues ofertes 
presentades, que ha sigut determinant en l’adjudicació. 

- No consta en l’expedient el document proposta d’adjudicació 
de la mesa de contractació per a la seua elevació a l’alcalde, 
com a òrgan de contractació. 

- Si bé l’obra es va executar el 2011, l’Ajuntament va 
comptabilitzar inadequadament amb càrrec al pressupost de 
2010 obligacions reconegudes per import de 100.000 euros, 
sense que s’hagueren expedit les corresponents certificacions 
d’obra. L’efecte en el resultat pressupostari ajustat seria nul en 
compensar-se aquest excés de despesa pressupostària amb les 
desviacions de finançament derivades de la subvenció 
concedida per la Diputació, pel mateix import. 

- En quatre certificacions s’ha superat el termini de pagament 
previst en l’article 200 i en la disposició transitòria 8ª de l’LCSP, 
de cinquanta-cinc dies, i unes altres dues certificacions han 
sigut pagades a través del mecanisme de pagament a 
proveïdors previst en el Reial Decret Llei 4/2012. 

c) Servei de col·laboració en la gestió recaptatòria municipal 

El 24 de maig de 2007 l’Ajuntament va subscriure un contracte per a 
la prestació del servei de col·laboració amb la gestió recaptatòria 
municipal en els seus períodes voluntari i executiu per qualsevol 
concepte d’ingressos. 
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Aquest contracte va ser qualificat com a administratiu especial, 
dels previstos en els articles 7 i 8 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), que estipula 
un termini de duració de deu anys prorrogables fins a vint anys. 
L’expedient va ser sotmès a un procediment obert amb tramitació 
urgent, i es va concedir un termini de vuit dies per a presentar 
ofertes, que només es va presentar una oferta. Podem afegir que en 
els plecs de clàusules administratives particulars es considerava 
l’obligació de l’adjudicatari de realitzar obres de condicionament en 
l’oficina de recaptació municipal. 

Respecte a la qualificació del contracte com a administratiu 
especial, aquesta Sindicatura considera que el servei de gestió de 
cobraments està previst en el propi Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques com un contracte 
administratiu de serveis, i ha de sotmetre’s al que disposa la 
TRLCAP i la seua normativa de desenvolupament. De manera que la 
duració del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà superar els 
quatre anys. 

Quant a la tramitació urgent, podem assenyalar que es desconeixen 
les raons d’aquesta urgència, cosa que incompleix el que disposa 
l’article 71 del TRLCAP, si tenim en compte que el servei de 
recaptació el presta des de l’any 1986 la mateixa persona jurídica 
que va resultar finalment adjudicatària del contracte subscrit en 
2007. En l’expedient no consta el contracte que s’haguera pogut 
subscriure amb anterioritat. 

Quant a l’equipament a càrrec de l’adjudicatari, el 6 d’abril de 2011 
es va subscriure un acord entre les parts, pel qual es modificaven 
les inversions que havia de realitzar el contractista, de manera que 
en comptes de millorar l’equipament de l’oficina de recaptació 
municipal, es va decidir de destinar l’import previst, de 45.818 
euros, a l’equipament del nou gimnàs municipal. 

Finalment, en la revisió de l’execució contractual, hem comprovat 
que l’import dels serveis facturats el 2010 ha pujat a 116.728 euros. 
A més a més, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2010 s’han 
comptabilitzat factures emeses el 2009, per 16.085 euros, sense la 
prèvia convalidació del Ple, cosa que incompleix el que disposa 
l’article 173.5 del TRLRHL i l’article 60 del Reial Decret 500/1990. 

10.6 Contractes menors  

Els contracte menors, segons la informació facilitada per l’Ajuntament, 
han pujat a 216.675 euros. Per a la revisió d’aquest tipus de contractes 
hem efectuat una anàlisi de les obligacions reconegudes per tercers 
durant l’exercici de 2010. Com a resultat del treball efectuat s’han posat 
de manifest els aspectes següents: 
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a) El quadre següent recull els serveis facturats (IVA exclòs) per 
diversos contractistes durant l’exercici de 2010, que no es troben 
emparats per contracte en vigor a la data de realització del present 
treball (novembre de 2012), cosa que incompleix el que disposa 
l’LCSP respecte als principis i procediments de contractació 
administrativa. 

 

Objecte Import 

Manteniment enllumenat públic 111.253 

Recollida residus sòlids 39.568 

Honoraris de serveis urbanístics 21.487 

Total 172.308 

Quadre 9 

b) Els espectacles de les festes patronals de 2010, facturats pel mateix 
contractista, han pujat a un import conjunt de 20.776 euros. 
Aquests serveis haurien d’haver sigut contractats prèvia 
formalització del corresponent expedient contractual, d’acord amb 
el que disposa l’LCSP. 

c) Hem observat que serveis de caràcter recurrent, com ara 
l’assessorament jurídic, han sigut tramitats com a contractes 
menors. Si tenim en compte que els contractes menors no poden 
tenir una duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga, com 
estableix l’article 23.3 de l’LCSP, l’Ajuntament hauria d’haver 
estimat el preu del contracte atenent-se al que disposa l’article 76.6 
de l’LCSP i sotmetre la contractació als procediments establits en la 
dita Llei. 

11. RECOMANACIONS  

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les 
quals els responsables de l’Ajuntament han d’adoptar mesures 
correctores per a evitar que es produïsquen en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit: 

a) El Compte de l’Ajuntament hauria de contenir la informació 
prevista en la regla 98.3 de l’ICAL: acta d’arqueig de caixa i notes o 
certificacions de les entitats bancàries dels saldos que hi ha a fi 
d’exercici, com indiquem en l’apartat 5.1. 
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b) La liquidació del pressupost hauria d’aprovar-se en els terminis 
establits en la normativa d’aplicació, i se n’ha de remetre còpia a la 
Comunitat Autònoma, com indiquem en l’apartat 5.2. 

c) La memòria hauria d’incloure la informació relativa al patrimoni 
municipal del sòl i la corresponent a despeses amb finançament 
afectat i exercicis posteriors (apartat 5.2). 

d) L’inventari de l’Ajuntament s’hauria d’actualitzar i aprovar-lo el Ple, 
com indiquem en l’apartat 5.3.2. 

e) L’elaboració, formulació i aprovació del pressupost, així com les 
modificacions pressupostàries, haurien d’atendre el que indica 
l’apartat 6. 

f) Recomanem un major control sobre les baixes de drets proposades 
pel servei de recaptació, bé directament o a través de l’empresa 
contractada, de manera que totes les baixes es troben 
adequadament i suficientment justificades, com indiquem en 
l’apartat 7.2. 

g) Per a un adequat control i seguiment de la caixa d’efectiu, 
l’Ajuntament hauria d’adoptar les mesures necessàries a fi de 
garantir l’adequació dels cobraments i pagaments i salvaguardar les 
existències d’efectiu, mitjançant la definició i aprovació municipal 
dels procediments reguladors de les tasques de tresoreria. Quant 
això, recomanem la implantació dels procediments especials 
d’acomptes de caixa fixa i, en el seu cas, de pagaments per a 
justificar, així com la canalització de la pràctica totalitat dels 
cobraments als comptes operatives i restringides de recaptació. 

h) Haurien d’adoptar-se les mesures necessàries a fi de millorar la 
comptabilitat i la gestió contractual, com indiquem en l’apartat 
10.5. 

12. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de 
de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
de Beniparrell, exercici de 2010, l’esmentat informe es va trametre al 
comptedant perquè en el termini concedit en formulés al·legacions. 

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



 

 

 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17 f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60 e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2012 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 16 
d'abril de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 16 d'abril de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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Comptes anuals de l’ Entitat 
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