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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del 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 per a 2012, la fiscalització de l’Ajuntament d’Estivella ha tingut per 
objecte comprovar si la informació financera, respecte a les àrees analitzades, es 
presenta adequadament conforme als principis comptables que hi són d’aplicació. 

La fiscalització ha tingut per objecte, a més a més, la revisió del compliment per part de 
l’Entitat de la legislació vigent pel que fa a l’elaboració i aprovació del pressupost de 
l’exercici de 2010 i del Compte General d’aquest exercici; així com del compliment de 
la legislació dels contractes del sector públic, en la gestió i execució dels contractes 
formalitzats per l’Ajuntament. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament d’Estivella de l’exercici de 2010 està format pel 
compte de la pròpia Entitat, que està integrat pel balanç, el compte del resultat econòmic 
i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici 
terminat en la dita data, i s’adjunta íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 

Conformement amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, 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: 

- La revisió del procés d’elaboració i aprovació del pressupost. 

- La formació, aprovació i posterior rendició del Compte General de l’Entitat. 

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

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici de 2010. En l’anàlisi 
d’aquests documents del Compte General de l’Entitat hem comprovat 
l’adequada formació de totes 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, i analitzar si s’han 
calculat adequadament les despeses amb finançament afectat 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, que s’ha limitat a verificar 
l’adequada comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes 
inclosos en una mostra d’expedients adjudicats i vigents en l’exercici de 2010. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents d’acord amb els Principis i normes d’auditoria del sector públic 
que han sigut 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 de Comptes, recollides en el Manual de fiscalització de la 
Institució. 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, i s’han considerat els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als 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 la legalitat vigent en els diversos aspectes mencionats en l’apartat 
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anterior així com de la gestió i execució dels contractes de l’Entitat durant l’exercici de 
2010. 

L’esmentada revisió ha comportat verificar, mitjançant proves selectives, el compliment 
dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en les normes jurídiques següents: 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (LRMOC). 

- Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 
2010. 

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

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

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre Procediments de Contractació en els 
Sectors de l’Aigua, l’Energia, els Transports i els Serveis Postals (LCSAE). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (LMOC). 

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

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

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 
(LPAP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP): 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local (TRRL). 

- Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (RLCSP). 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals (RLEP). 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 

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

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

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

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova 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, 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) El resultat pressupostari de l’exercici de 2010 no considera la situació financera 
de l’Entitat, en la mesura que aquesta no ha imputat les desviacions de 
finançament que poden haver-se produït en l’execució dels projectes d’inversió 
amb finançament afectat i que hi ha un total de 341.545 euros, corresponents a 
despeses realitzades en l’exercici de 2010 i anteriors, respecte als quals no s’ha 
promogut el preceptiu expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per a 
la seua imputació al pressupost, com detallem en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

b) El romanent de tresoreria de l’exercici de 2010 no s’ajusta a la situació 
econòmica i financera de l’Entitat, en la mesura que no s’han imputat els saldos 
de cobrament dubtós i els excessos de finançament afectat, circumstàncies que 
desnaturalitzen l’esmentat document del Compte General de l’Entitat, d’acord 
amb el que indiquem en 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, hem detectat, 
durant l’exercici objecte de fiscalització, els següents incompliments rellevants de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) El Ple de l’Entitat no ha aprovat el corresponent pla econòmic i financer, amb 
una projecció màxima de tres anys, per a assolir el reequilibri, com disposen els 
articles 19.1 i 21.1 de l’RLEP, a la vista de l’informe de la Secretaria-
Intervenció sobre la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, en el qual 
s’indica que l’Ajuntament tenia una necessitat de finançament, com expressem 
en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

b) En l’exercici de 2010 la Secretaria-Intervenció municipal no ha formalitzat 
diversos informes sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
i s’incompleix així el que preveuen els articles 4.2 i 16.2 de l’RLEP; alhora que 
en l’únic informe que s’ha realitzat, amb ocasió de la liquidació del pressupost, 
no s’ha fet el càlcul de les necessitats de fiançament, com detallem en l’apartat 
5.3 de l’Informe. 

c) En les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2010 no es preveien els 
terminis i la periodicitat amb què la Secretaria-Intervenció municipal havia de 
subministrar al Ple de l’Ajuntament la informació prevista en l’article 207 de 
l’LRHL, segons que indiquem en l’apartat 5.4 de l’Informe. 
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d) La Secretaria-Intervenció municipal no realitza, amb caràcter general, la 
intervenció crítica o prèvia dels actes, documents o expedients susceptibles de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors, 
en contra del que estableix l’article 214.1.a de l’LRHL, en el sentit descrit en 
l’apartat 5.6 de l’Informe. 

e) L’Entitat ha imputat al pressupost de l’exercici de 2010 diverses despeses 
realitzades en els exercicis pressupostaris anteriors sense haver promogut els 
preceptius expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, contrari al que 
disposa l’article 60.2 de l’RLRHL; alhora que ha pagat de forma incorrecta, amb 
càrrec a comptes extrapressupostaris, determinades despeses per a les quals no hi 
havia cobertura pressupostària, com detallem en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

f) L’Entitat ha liquidat el pressupost dels exercicis de 2008 a 2010 amb un 
romanent de tresoreria negatiu, sense que el Ple de l’Ajuntament haja adoptat 
cap de les mesures previstes en l’article 193 de l’LRHL, per als supòsits en els 
quals es produeix la circumstància anterior, com detallem en l’apartat 7.2 de 
l’Informe. 

g) La persona que ostentava la condició d’alcalde-president de l’Ajuntament en 
l’exercici de 2010 va fer disposicions de fons, per una quantia de 9.000 euros, 
sense cap fonament legal i sense que la quantitat rebuda es corresponguera amb 
les despeses que tenia previst de fer per compte de l’Ajuntament, com detallem 
en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

h) Hem constatat que en una obra finançada amb càrrec al Reial Decret-Llei 
13/2009 que regula el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i en 
dues obres que es van finançar amb càrrec al Pla de Nuclis de la Diputació 
Provincial de València de l’exercici de 2010, els ingressos obtinguts s’han 
destinat a finançar la despesa corrent de l’Ajuntament i no les obres com era la 
seua finalitat, que van quedar pendents de pagament en finalitzar la seua 
execució, com detallem en els apartats 8.4 i 8.6 de l’Informe. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

L’Ajuntament d’Estivella es troba situat a la província de València i la seua població 
arriba als 1.413 habitants, d’acord amb el padró municipal de data 1 de gener de 2010. 
Aquest municipi té una superfície de 21 km2 i, pel que fa l’activitat econòmica que s’hi 
desenvolupa, destaca el sector secundari derivat de la nova indústria nascuda amb el nou 
polígon industrial així com el sector agrícola, fonamentalment el cítric. 

La configuració política actual de l’Entitat, juntament amb les dades de les anteriors 
eleccions, és la següent: 

 
Partit polític 2011 2007 

Partit Popular 4 3 

Partit Socialista Obrer Espanyol 4 4 

UV - LVE - 1 

C. M. Compromís 1 1 

Total 9 9 

Quadre 1 

El Reglament orgànic que estableix l’organització municipal va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 27 de juny de 2003, i no s’ha modificat amb posterioritat. 

En virtut del que disposa l’esmentat Reglament orgànic, en compliment del que disposa 
la legislació aplicable, els òrgans municipals a qui correspon el govern i l’administració 
de l’Entitat són l’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple de l’Entitat. L’Ajuntament 
d’Estivella compta, així mateix, amb una Comissió Especial de Comptes. 

Pel que fa a la situació administrativa dels llocs de treball de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, podem destacar les següents precisions: 

- El lloc de treball de Secretaria-Intervenció està classificat de tercera classe i està 
ocupat amb caràcter transitori per un funcionari interí. 

- El lloc de treball de Tresoreria està ocupat per un regidor de l’equip de govern 
de l’Ajuntament. 

La informació facilitada per la pròpia Entitat, que s’ha completat amb l’anàlisi de les 
dades del sector públic local recollits en les bases de dades del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, i de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, ha 
posat de manifest que l’Ajuntament d’Estivella no compta amb entitats dependents. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Ajuntament compta amb un inventari 
de béns realitzat en l’exercici de 2004, actualitzat en l’exercici de 2006, encara que no 
amb posterioritat. En aquest sentit, l’Entitat hauria de promoure una actualització de 
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l’inventari, en compliment del que disposa l’article 35 de l’RBEL, que diu que hi han de 
constar els béns, drets i accions de l’entitat local i les seues alteracions, per a determinar 
el vertader patrimoni en cada exercici econòmic. 

La regla 16 de la ICAL disposa que l’inventari de béns i drets de l’entitat ha de recollir 
un detall individual dels diversos elements de l’immobilitzat que té registrats en la seua 
comptabilitat i que, en cas que no hi haja la necessària coordinació entre la comptabilitat 
i l’inventari general, l’entitat haurà de comptat amb un inventari específic, de caràcter 
comptable, per a detallar individualment el seu immobilitzat, previsió legal que tampoc 
no compleix l’Ajuntament. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut del Compte General 

Com hem comentat en l’apartat 2.1 de l’Informe, el Compte General està integrat 
exclusivament pel compte del propi Ajuntament i pel que fa al procediment d’elaboració 
i aprovació, cal ressaltar les següents circumstàncies d’interés: 

- El Compte General va ser format per la Secretaria-Intervenció municipal amb 
retard respecte al termini legal establit, en la mesura que havia d’haver sigut 
sotmés abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’Entitat, com disposa l’article 212.2 de l’LRHL, i aquest tràmit no es va 
formalitzar fins al dia 20 de setembre de 2011. 

- En l’expedient de formació i aprovació del Compte General no hi ha cap 
document que justifique la data en què s’ha rendit el Compte General pel 
president de l’Entitat, que ha de realitzar-se abans del dia 15 de maig de 
l’exercici següent al qual corresponga, com estableix l’article 212.1 de l’LRHL. 

- El Compte General va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 26 d’octubre 
de 2011, quan hauria d’haver-se formalitzat aquest tràmit abans del dia 1 
d’octubre de 2011, com indica l’article 212.4 de l’LRHL. 

- El Compte General va ser remés a la Sindicatura de Comptes el dia 18 de 
novembre de 2011, quan s’havia d’haver remés fins al dia 31 d’octubre de 2011, 
d’acord amb el que disposa l’article 9.1 de l’LSC. 

En virtut del que disposa la regla 98.1 i 3 de la ICAL, els comptes anuals elaborats per 
l’Ajuntament comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria; als quals s’uneixen les actes d’arqueig de les 
existències en caixa referides a fi d’exercici i a les notes o certificacions de cada entitat 
bancària dels saldos que hi existeixen a favor de l’Entitat referits a fi d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. 

Hem comprovat que el Compte General aprovat pel Ple de l’Ajuntament coincideix amb 
el que posteriorment es va retre a la Sindicatura de Comptes i que conté tots els 
documents i informació establida en la citada regla 98.1 i 3 de la ICAL. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, cal ressaltar les següents 
circumstàncies d’interés que s’han posat de manifest en la fiscalització realitzada: 

- L’aprovació es va realitzar en data 30 de març de 2011, quan hauria d’haver-se 
realitzat abans del dia 1 de març de 2011, d’acord amb el que estableix l’article 
191.3 de l’LRHL. 

- S’ha donat compte al Ple de l’Entitat de la liquidació del pressupost de l’exercici 
de 2010 en la primera sessió que es va celebrar, com estableix l’article 193.4 de 
l’LRHL. 
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- S’ha comprovat que l’Entitat ha remés una còpia de la liquidació del pressupost 
a l’Administració de l’Estat, tot i que no s’ha remés a la Generalitat, com 
estableix l’article 193.5 de l’LRHL, que disposa que aquesta remissió ha de 
realitzar-se abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que 
pertoque. 

5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe adjuntem el balanç i el compte de 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 2009 i 2010. 

El quadre següent mostra les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2009 i 2010, expressats en euros: 

 

Magnitud 2009 2010 

Pressupost inicial 1.948.500 1.582.125 

Previsions ingressos definitives 2.396.811 1.805.940 

Previsions despeses definitives 2.396.811 1.805.940 

Drets reconeguts 2.755.752 1.328.577 

Obligacions reconegudes 2.377.863 1.710.749 

Resultat pressupostari ajustat 377.889 (382.172) 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (259.168) (616.412) 

Romanent de tresoreria total  (259.168) (616.412) 

Quadre 2 

 

Cal fer notar que el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria que formen part del 
Compte General de l’Ajuntament els analitzem en els apartats 7.1 i 7.2 de l’Informe. 

El detall de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2010, tant pel 
que fa a l’estat d’ingressos, com pel que fa a l’estat de despeses, és el que recull el 
següent quadre: 
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ESTAT D’INGRESSOS 

Capítols Descripció 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 

Pendent  

cobrament 

Grau  

execució 

Grau 

realitz. 

1   Imposts directes 510.000 491.827 425.527 66.299  96,4% 86,5% 

2   Imposts indirectes 90.000 33.943 33.943 0  37,7% 100,0% 

3   Taxes i d’altres ingressos 326.212 145.979 134.813 11.166  44,7% 92,4% 

4   Transferències corrents 330.074 279.483 244.606 34.877  84,7% 87,5% 

5   Ingressos patrimonials 14.500 3.680 3.680 0  25,4% 100,0% 

6   Alienació inversions reals 186.000 26.183 26.183 0  14,1% 100,0% 

7   Transferències de capital 349.154 347.482 153.168 194.314  99,5% 44,1% 

8   Variació actius financers 0 0 0 0  - - 

9   Variació passius financers 0 0  0  0  - - 

TOTAL INGRESSOS 1.805.940 1.328.577 1.021.920 306.656 73,6% 76,9% 

        ESTAT DE DESPESES 

Capítols Descripció Pressupost 
definitiu 

Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 

líquids 
Pendent 

pagament 

Grau  

execució 

Grau  

realitz. 

1   Remuneracions personal 533.514 516.720 516.482 238  96,9% 100,0% 

2   Compra béns i serveis 479.891 451.977 298.137 153.840  94,2% 66,0% 

3   Interessos 29.300 28.847 28.847 0  98,5% 100,0% 

4   Transferències corrents 124.700 122.818 95.789 27.029  98,5% 78,0% 

6   Inversions reals 541.535 538.538 126.874 411.664  99,4% 23,6% 

7   Transferències de capital 0 0 0 0  - - 

8   Variació actius financers 0 0 0 0  - - 

9   Variació passius financers 97.000 51.849 51.849 0  53,5% 100,0% 

TOTAL DESPESES 1.805.940 1.710.749 1.117.978 592.771 94,7% 65,4% 

Quadre 3 

 

La Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals que administra la 
Sindicatura de Comptes realitza una sèrie de comprovacions que posen de manifest 
diverses incidències en els comptes remesos per les entitats locals. En aquest sentit, pel 
que fa al Compte General de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament d’Estivella no s’han 
posat de manifest incidències ressenyables.  
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5.3 Estabilitat pressupostària 

L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord al que 
estableix l’article 16.2 de l’RLEP, correspon a la Secretaria-Intervenció municipal, que 
eleva anualment al Ple diversos informes referits a l’aprovació del pressupost general, a 
les seues modificacions i a la seua liquidació. En la fiscalització realitzada s’han posat 
de manifest les següents circumstàncies d’interés: 

- La Secretaria-Intervenció municipal no ha elaborat, amb ocasió de l’aprovació 
del pressupost per a l’exercici de 2010 i dels tres expedients de modificacions 
pressupostàries tramitats durant l’exercici, el preceptiu informe on es pose de 
manifest que l’Ajuntament compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
com estableix l’esmentat article 16.2 de l’RLEP. 

- L’únic informe que ha sigut realitzat per la Secretaria-Intervenció municipal, 
amb la finalitat de valorar el compliment del citat objectiu d’estabilitat 
pressupostària, és el que es va formalitzar amb ocasió de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, en el qual s’afirma que 
l’Ajuntament no compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sense 
aportar cap càlcul que justifique aquesta afirmació. 

 Cal fer notar que en aquesta fiscalització s’han realitzat els càlculs oportuns que 
han permés concloure que el dèficit de finançament és, si més no, d’un import de 
671.111 euros. 

En la mesura que l’informe de la Secretaria-Intervenció va concloure que l’Ajuntament 
tenia un dèficit de finançament en la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, el 
Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixen els articles 19.1 i 21.1 de l’RLEP, 
hauria d’haver aprovat una pla econòmic i financer, amb una projecció temporal 
màxima per a aconseguir el reequilibri a tres anys, comptats a partir de l’inici de l’any 
següent al qual es pose de manifest el desequilibri. 

L’Entitat no ha aprovat el citat pla econòmic i financer, tot i que cal fer notar que en 
data 27 de juny de 2009, en aplicació del que disposa el 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 el Pla de Sanejament 2010-2015. 

5.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

L’article 207 de l’LRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de 
l’Entitat, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressuposts i del 
moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del 
pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple 
establisca. 
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Les regles 105 i 106 de la ICAL concreten el contingut de la informació per a 
subministrar al Ple de l’Entitat, que contindrà les dades relatives a l’execució del 
pressupost de despeses corrent i del pressupost d’ingressos corrent, així com els 
moviments i la situació de la tresoreria. 

En la fiscalització realitzada, hem comprovat que la Secretaria-Intervenció no s’ha 
complit amb l’obligació d’informació establida en els esmentats preceptes legals, i s’ha 
posat de manifest que en les bases d’execució aprovades per a la gestió del pressupost 
de l’exercici de 2010, no es preveuen els terminis i la periodicitat en els quals la 
Secretaria-Intervenció municipal ha de subministrar al Ple de l’Entitat la informació 
prevista en l’article 207 de l’LRHL y en la regla 106 de la ICAL. 

5.5 Modificacions pressupostàries 

L’evolució del pressupost inicial de l’exercici de 2010, d’acord amb les diferents 
modificacions pressupostàries realitzades en cadascun dels capítols pressupostaris i de 
la informació que recull la liquidació del pressupost, tant en l’estat d’ingressos com en 
l’estat de despeses, és la que recollim en el quadre següent: 
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ESTAT D’INGRESSOS 

Capítols Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost. 

Pressupost 

definitiu 

%  

s/total 

1 Imposts directes 510.000 0  510.000 28,2% 

2 Imposts indirectes 90.000 0  90.000 5,0% 

3 Taxes i d’altres ingressos 326.212 0  326.212 18,1% 

4 Transferències corrents 291.210 38.864  330.074 18,3% 

5 Ingressos patrimonials 14.500 0  14.500 0,8% 

6 Alienació inversions reals 186.000 0  186.000 10,3% 

7 Transferències de capital 164.203 184.951  349.154 19,3% 

8 Variació actius financers 0 0  0 0,0% 

9 Variació passius financers 0 0  0 0,0% 

TOTAL INGRESSOS 1.582.125 223.815 1.805.940 100,0% 

      ESTAT DE DESPESES 

Capítols Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost. 

Pressupost 

definitiu 

%  

s / total 

1 Remuneracions personal 511.540 21.974  533.514 29,5% 

2 Compra béns i serveis 475.268 4.623  479.891 26,6% 

3 Interessos 29.300 0  29.300 1,6% 

4 Transferències corrents 124.700 0  124.700 6,9% 

6 Inversions reals 344.317 197.218  541.535 30,0% 

7 Transferències de capital 0 0  0 0,0% 

8 Variació actius financers 0 0  0 0,0% 

9 Variació passius financers 97.000 0  97.000 5,4% 

TOTAL DESPESES 1.582.125  223.815  1.805.940  100,0% 

Quadre 4 

El detall de les modificacions pressupostàries realitzades en l’exercici de 2010 en 
cadascun dels capítols del pressupost de despeses de l’Ajuntament, d’acord amb la 
informació que es recull en la memòria dels comptes anuals, amb indicació dels tipus de 
modificacions realitzades i les xifres expressades en euros, és el següent: 
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Descripció 
Tipus de modificació pressupostària 

TOTAL 
Generació Incorporac. 

romanent 
Crèdits 

extraordin. Transferèn. Baixes 

Desp. personal 21.861 - - 113 - 21.974 

Desp. funcion. 17.003 - - (12.380) - 4.623 

Desp. finanç. 

 

- - - - 

 Inver. reals 184.951 - - 12.267 - 197.218 

Transf. capital - - - 

 

- 

 Passius financers - - - - - 

 TOTAL 223.815 - -- 0 - 223.815 

Quadre 5 

Com mostra el quadre anterior, l’import total de les modificacions realitzades en 
l’exercici ha pujat a la xifra de 223.815 euros, que determina que el pressupost inicial 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici de 2010 s’ha incrementat en un 14% 
que no es pot considerar significatiu, encara que és recomanable que l’Entitat limite al 
màxim recórrer a la modificació del pressupost inicialment aprovat, amb la finalitat de 
realitzar una gestió pressupostària adequada. 

Els tres expedients de modificacions de crèdit de l’estat de despeses s’han finançat de la 
següent manera: 

 
Descripció Import % s/total 

Transferències corrents 38.864 17,4% 
Transferències de capital 184.951 82,6% 

TOTAL 223.815 100,0% 

Quadre 6 

Con indiquem en l’apartat 5.3 de l’Informe, en els expedients de modificació realitzats 
no s’ha formalitzat el preceptiu informe de la Secretaria-Intervenció municipal sobre el 
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, com estableix l’article 16.1 de 
l’RLEP. 

5.6 Resultats de la funció interventora 

La Secretaria-Intervenció no realitza, amb caràcter general, la intervenció crítica o 
prèvia dels actes, documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de 
contingut econòmic o moviment de fons de valors, en contra del que estableix l’article 
214.1.a de l’LRHL. 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament d’Estivella. Exercici de 2010 

- 19 - 

La Secretaria-Intervenció només realitza la fiscalització prèvia prevista en l’esmentat 
precepte legal quan les despeses s’articulen mitjançant un procediment de contractació, 
mentre que en la resta dels supòsits la fiscalització es realitza amb posterioritat, en el 
moment en què la factura arriba a la Secretaria-Intervenció municipal. 

Hem comprovat, d’altra banda, que durant l’exercici de 2010 no es van formalitzar 
advertiments per part de la Secretaria-Intervenció municipal en el marc de la gestió 
pressupostària de l’Ajuntament. En aquest sentit, cal fer notar que l’article 215 de 
l’LRHL estableix que si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es 
manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients 
examinats, haurà de formular els seus advertiments per escrit abans d’adoptar l’acord o 
la resolució. 

5.7 Compliment de les mesures contra la morositat 

La Llei 15/2010, de 5 de juny, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen diverses mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, l’entrada en vigor de les quals es va produir en data 7 de juliol de 2010, va 
introduir una sèrie d’obligacions que han de complir les entitats locals, a fi de limitar la 
morositat de les administracions públiques. 

Quant a la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Ajuntament d’Estivella, en 
l’exercici de 2011, no havia introduït els mecanismes necessaris per al compliment de 
les obligacions establides en el citat text legal, tret de la referida a l’existència d’un 
registre de les factures i d’altres documents emesos pels contractistes als efectes de 
justificar les prestacions realitzades per ells, la gestió de les quals correspon a la 
Secretaria-Intervenció municipal. 
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6. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Previsions inicials del pressupost 

Una anàlisi comparativa del pressupost inicial dels exercicis de 2010 i 2009, amb la 
participació de cadascun dels capítols pressupostaris quant al pressupost aprovat, així 
com la variació experimentada entre ambdós, és el que recollim tot seguit, amb les 
xifres expressades en euros: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2010/09 

2010 % 2009 % Import % 

I Imposts directes 510.000 32,2% 464.000 23,8% 46.000 9,9% 

II Imposts indirectes 90.000 5,7% 180.000 9,2% (90.000) (50,0%) 

III Taxes i d’altres ingressos 326.212 20,6% 656.250 33,7% (330.038) (50,3%) 

IV Transferències corrents 291.210 18,4% 246.000 12,6% 45.210 18,4% 

V Ingressos patrimonials 14.500 0,9% 1.500 0,1% 13.000 866,7% 

VI Alienació d’inversions reals 186.000 11,8% 0 0,0% 186.000 -- 

VII Transferències de capital 164.203 10,4% 400.750 20,6% (236.547) (59,0%) 

VIII Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 -- 

IX Passius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 -- 

 Total ingressos 1.582.125 100,0% 1.948.500 100,0% (366.375) (18,8%) 

I Despeses de personal 511.540 32,3% 510.808 26,2% 732 0,1% 

II Despeses de funcionament 475.268 30,0% 511.100 26,2% (35.832) (7,0%) 

III Despeses financeres 29.300 1,9% 23.000 1,2% 6.300 27,4% 

IV Transferències corrents 124.700 7,9% 198.100 10,2% (73.400) (37,1%) 

VI Inversions reals 344.317 21,8% 683.492 35,1% (339.175) (49,6%) 

VII Transferències de capital 0 0,0% 0 0,0% 0  

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

IX Passius financers 97.000 6,1% 22.000 1,1% 75.000 340,9% 

 Total despeses 1.582.125 100,0% 1.948.500 100,0% (366.375) (18,8%) 

Quadre 7 

L’anàlisi de la informació que oferim en la quadre anterior permet apreciar que el 
pressupost inicial de l’exercici de 2010 s’ha reduït respecte del pressupost de l’exercici 
de 2009 en un percentatge significatiu del 18,8%. 

La causa de la disminució de les xifres globals del pressupost es troba en la reducció 
dels ingressos prevists en els diferents capítols pressupostaris. En aquest sentit s’ha 
produït una reducció del 50% en la capítol d’”Imposts indirectes”, del 50,3% en el 
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capítol de “Taxes i d’altres ingressos”, i del 59% en allò que afecta el capítol de 
“Transferències de capital”. 

Pel que fa a les previsions d’ingressos recollides en el pressupost inicial de l’exercici de 
2010, podem formular les següents consideracions: 

- El capítol d’”Imposts indirectes”, en el qual s’imputen els ingressos de l’Impost 
sobre Béns Immobles, ha passat a ser el més significatiu, i representa un 32,2% 
de la previsió d’ingressos. 

- El segon capítol pressupostari en importància és el de “Taxes i d’altres 
ingressos”, que també ho era en l’exercici de 2009, tot i que la seua participació 
sobre el total de les previsions inicials d’ingressos s’ha reduït del 33,7% al 
20,6%. 

 En aquest capítol pressupostari cal ressaltar que l’Ajuntament tenia en projecció 
un programa d’actuació integral en virtut del qual va realitzar unes previsions 
inicials d’ingressos que no s’han correspost amb la seua execució pressupostària, 
com mostrem en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Partida Descripció Pressupost 
inicial 

Drets 
reconeguts 

% 
execució 

%  
realització 

39610 Quotes urbanització 147.000 0 0,0% - 

60300 Exceden. aprofitament del sòl  186.000 26.183 14,1% 100,0% 

Quadre 8 

En l’informe de Secretaria-Intervenció realitzat amb motiu de l’aprovació del pressupost 
de l’exercici de 2010, s’indicava que la inclusió en el pressupost dels ingressos del 
programa d’actuació integral agreujaria el dèficit de l’exercici i suposaria un seriós 
obstacle per a complir amb els objectius del pla de sanejament que l’Ajuntament tenia 
aprovat, en el supòsit que no es feren efectius els ingressos relatius als cànons 
d’urbanització i convenis urbanístics. 

- El capítol de “Transferències corrents” representa un 18,4% del total de les 
previsions inicials d’ingressos del pressupost i constitueix el tercer capítol 
pressupostari més significatiu, a diferència del que va ocórrer en l’exercici de 
2009, en el qual era el capítol de “Transferències de capital”. 

- En el capítol d’”Imposts indirectes”, l’únic ingrés que s’imputa és el de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, amb una limitada previsió del 5,7% 
sobre el total, quan en l’exercici anterior representava un percentatge del 9,2%. 
Hem comprovat, d’altra banda, que en la liquidació del pressupost de l’exercici 
de 2010 es constata que ha tingut un grau d’execució del 37,7%, circumstància 
que confirma la significativa reducció d’ingressos per aquest concepte. 
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Pel que fa a l’estat de despeses del pressupost inicial de l’exercici de 2010, apreciem 
que en l’estructura del pressupost no s’han produït grans variacions en les previsions de 
l’exercici de 2010 respecte a les de l’exercici anterior de 2009. En aquest sentit podem 
apreciar que els capítols pressupostaris de “Despeses de personal”, “Despeses de 
funcionament” i “Inversions reals” representen un percentatge superior al 80% del total 
de crèdits pressupostaris per a despeses en l’exercici. 

En qualsevol cas s’han produït significatives reduccions en la participació dels tres 
capítols pressupostaris citats sobre el total del pressupost, especialment en el capítol 
d’”Inversions reals”, que ha passat de ser el capítol de major rellevància, amb un 
percentatge del 35,1%, a ser el tercer capítol pressupostari sobre el pressupost global, 
amb un percentatge del 21,8%. 

S’ha realitzat una conciliació entre els imports que figuren imputats en la comptabilitat 
pressupostària i els que figuren en la comptabilitat financera, en la qual s’han posat de 
manifest una sèrie de diferències significatives entre partides de totes dues 
comptabilitats que haurien de ser coincidents, sense que l’Ajuntament haja aportat una 
justificació d’aquesta circumstància. 

En aquest sentit hem constatat que en la comptabilitat financera de l’exercici de 2010 
l’Ajuntament va imputar de forma errònia com a ingrés, una despesa per interessos de 
demora, pel deute amb l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus, per un import 
de 12.783 euros. Aquesta circumstància comporta que l’estalvi xifrat, segons el compte 
de pèrdues i guanys facilitada per l’Entitat, en 130.865 euros, hauria de ser reduït pel 
citat import de 12.783 euros. 

6.2 Elaboració i aprovació del pressupost 

En l’anàlisi realitzada en el procediment d’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de 
l’exercici de 2010 i del contingut de la documentació incorporada al pressupost, s’han 
posat de manifest les següents circumstàncies: 

- L’aprovació inicial del pressupost es va realitzar en data 26 de març de 2010 i, 
en la mesura que no es van presentar reclamacions durant el termini d’exposició 
pública del pressupost inicialment aprovat, aquest pressupost es va considerar 
definitivament aprovat en data 29 d’abril de 2010, data de finalització de 
l’esmentat termini, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 17 de 
maig de 2010. 

- En aplicació del que disposa l’article 169.6 de l’LRHL, en la mesura que en 
iniciar-se l’exercici econòmic no havia entrat en vigor el pressupost 
corresponent, es va considerar automàticament prorrogat el de l’exercici 
anterior, amb els seus crèdits inicials i fins a l’entrada en vigor del nou 
pressupost. 

- S’ha remés còpia del pressupost a l’Administració de l’Estat en data 19 de maig 
de 2010, amb posterioritat al termini previst en l’article 169.4 de l’LRHL, que 
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disposa que s’ha de realitzar simultàniament a l’enviament al Butlletí Oficial de 
la Província, encara que no s’ha remés a la Generalitat, contrari al que mana el 
citat precepte legal. 

Com es pot concloure de les dades anteriors, l’Ajuntament va aprovar el pressupost de 
l’exercici de 2010 amb posterioritat  al termini previst en l’article 169.2 de l’LRHL que 
disposa que l’aprovació definitiva hauria d’haver-se realitzat amb anterioritat al 31 de 
desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’haja d’aplicar. 

Pel que fa al contingut de l’expedient administratiu d’aprovació del pressupost que ha 
facilitat l’Ajuntament, interessa ressenyar que no hi consten els següents documents: 

- El document annex d’inversions per a realitzar en l’exercici de 2010, en 
compliment del que disposa l’article 168.1 de l’LRHL. 

- El preceptiu informe de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament on es pose de 
manifest que el pressupost general s’ajusta al principi d’estabilitat 
pressupostària, d’acord amb el que estableix l’article 16.1 de l’RLEP. 
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7. RERSULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Els conceptes i xifres que componen el resultat pressupostari que s’integra en el Compte 
General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010 són els que expressem tot seguit, amb les 
xifres en euros: 

 

Quadre 9 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici de 2010 és idèntic al resultat pressupostari de l’exercici, en la mesura que 
l’Ajuntament no ha realitzat ajusts, i puja a un import negatiu de 382.172 euros. 

Cal fer notar que el citat resultat pressupostari negatiu és conseqüència, principalment 
del dèficit generat per operacions no financeres de l’exercici corrent que ha sigut de 
330.324 euros. 

L’evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components, entre els 
exercicis de 2009 i 2010, la mostrem en el quadre següent, amb les xifres expressades 
en euros: 
  

 

Drets 
reconeguts 
nets 2010 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2010 

Totals 

a. Operacions corrents 954.912 1.120.362 (165.451) 

b. D’altres operacions no financeres 373.665 538.538 (164.873) 

1. Total operacions no financeres 1.328.577 1.658.900 (330.324) 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 0 51.849 (51.849) 

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 1.328.577 1.710.749 (382.172) 

(+) 4. Crèdits finançats amb rom. tres. per a desp. generals 0 0 0 

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

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

II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) 1.328.577 1.710.749 (382.172) 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  

EXERCICIS DE 2009 I 2010 2.009 2.010 %  
09/10 

a. Operacions corrents 58.487 (165.451) (382,9%) 

b. D’altres operacions no financeres (305.111) (164.873) (46,0%) 

1. Total operacions no financeres (a + b) (246.624) (330.324) 33,9% 

2. Actius financers 0 0 0% 

3. Passius financers 624.513 (51.849) (108,3%) 

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 377.889 (382.172) (201,1%) 

4. Crèdits gastats finançats amb rom. tresor. per a desp. generals 0 0 0% 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 0% 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 0% 

II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) 377.889 (382.172) (201,1%) 

Quadre 10 

L’anàlisi del quadre anterior, permet apreciar que el resultat pressupostari ajustat de 
l’Ajuntament ha passat de ser positiu en l’exercici de 2009, en un import de 377.889 
euros, a ser negatiu en l’exercici de 2010, en un import de 382.172 euros. 

Entre les causes que han determinat la situació expressada podem fer menció que en 
l’exercici de 2009 va haver un superàvit en exercici corrent per operacions financeres de 
passius financers, per import de 624.513 euros, mentre que en l’exercici de 2010 el que 
s’ha generat és un dèficit de 51.849 euros per aquest mateix concepte. 

En el mateix sentit, encara que amb una menor incidència sobre el resultat pressupostari 
ajustat, interessa assenyalar que en l’exercici de 2010 s’ha produït un dèficit per import 
de 165.451 euros per operacions corrents no financeres d’exercici corrent, quan en 
l’exercici anterior es va genera un superàvit de 58.487 euros per aquest mateix 
concepte. 

En la revisió de resultat pressupostari de l’exercici de 2010 s’ha posat de manifest que 
l’Ajuntament té projectes de despeses que no han sigut finançats íntegrament amb els 
seus propis recursos, sinó que han sigut finançats amb recursos d’unes altres 
administracions públiques, amb la qual cosa podem concloure que, d’acord amb les 
regles 42 a 46 de la ICAl, l’Ajuntament gestiona projectes de despeses amb finançament 
afectat. 

Aquesta circumstància obliga l’Ajuntament, a fi que la seua informació comptable i 
financera indique la imatge fidel del seu patrimoni, de la sua situació financera, de 
l’execució del seu pressupost i dels seus resultats, a haver de realitzar al final de 
l’exercici els ajusts necessaris per a eliminar els efectes que sobre el resultat 
pressupostari de l’exercici es poden produir pel fet que els drets reconeguts de l’exercici 
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no es corresponguen amb les obligacions reconegudes, tot això en referència a aquestes 
despeses amb finançament afectat. 

L’existència d’aquests projectes de despesa amb finançament afectat obliga 
l’Ajuntament, en aplicació de la regla 48 de la ICAL, a portar un estricte control 
comptable de la gestió financera i pressupostària d’aquests projectes de despesa. Quant 
a això, cal fer notar que l’Entitat no ha imputat al càlcul del resultat pressupostari ajustat 
de l’exercici de 2010 les desviacions de finançament que puguen produir-se en 
l’execució de projectes d’inversió amb finançament afectat, sobre els quals no té establit 
cap tipus de control, amb la qual cosa incompleix el que disposa l’article 97 de 
l’RLRHL. 

Amb independència de la circumstància ressenyada i com a conseqüència de la 
fiscalització realitzada s’ha conclòs que el resultat pressupostari de l’exercici de 2010 
no indica la situació financera de l’Entitat, en la mesura que s’han de tenir en compte les 
circumstàncies següents: 

- L’Ajuntament ha imputat a l’exercici de 2010 despeses d’exercicis anteriors per 
import de 34.131 euros, que no havien sigut imputats als exercicis en els quals 
s’havien realitzat per insuficiència de crèdit pressupostari. 

- Hi ha un import de 105.807 euros, que es correspon amb el cànon de sanejament 
de l’Entitat Pública Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat, que és 
cobrat per l’Ajuntament i que no ha sigut liquidat a aquesta entitat. En la xifra 
anterior, un total de 7.078 euros correspon a l’exercici de 2010 i la resta a 
exercicis anteriors. 

- L’Ajuntament té pendent d’imputar al pressupost un import de 209.650 euros, 
que té registrat en el compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”. En la relació de xifra anterior cal ressaltar que un total de 131.519 
euros es corresponen amb despeses realitzades en exercicis anteriors a 2010, 
mentre que les despeses realitzades en l’exercici de 2010 pugen a 78.131 euros. 

- En la revisió que hem realitzat dels epígrafs que componen el romanent de 
tresoreria s’ha posat de manifest, altrament, l’existència d’uns pagaments 
realitzats amb càrrec a comptes no pressupostàries, que figuren en el compte de 
l’estat extrapressupostari “Pagaments pendents d’aplicar al pressupost”, per un 
import de 26.088 euros, dels quals un total de 23.085 euros corresponen a 
l’exercici de 2010. 

 Es tracta de despeses de l’exercici de 2010 i anteriors que no ha sigut imputats al 
pressupost per falta de crèdit pressupostari, que van ser imputades de forma 
incorrecta a un compte no pressupostari, previst per a supòsits excepcionals que 
no concorren en aquest supòsit i que, en tot cas, haurien d’estar registrades en el 
compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 
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Com podem comprovar de les dades expressades, hi ha despeses, per una quantia de 
341.545 euros que van ser realitzades en l’exercici de 2010 i anteriors, que no han sigut 
incorporades al pressupost de l’Entitat per falta de consignació pressupostària, 
circumstància que comporta un incompliment dels que disposa l’article 173.4 de 
l’LRHL, que disposa que no podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia 
superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, per la qual cosa són 
nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixen 
l’expressada norma. 

Pel que fa a la situació descrita, i amb independència de les conseqüències jurídiques 
derivades de despeses sense cobertura pressupostària, una gestió adequada del 
pressupost de l’Ajuntament haguera exigit que la citada xifra de 341.545 euros 
s’haguera imputat al pressupost de l’exercici de 2010, d’acord amb el procediment 
previst en l’article 60.2 de l’RLRHL. 

Quant a les despeses imputades en l’exercici de 2010 que es van realitzar en exercicis 
anteriors, en la xifra de 34.131 euros, cal assenyalar que la imputació a l’esmentat 
exercici es va realitzar sense promoure el preceptiu expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, en contra del que disposa l’article 60.2 de l’RLRHL, i que es 
van imputar directament al pressupost, sense mitjançar cap modificació pressupostària. 

La citada actuació de l’Entitat va comportar un incompliment significatiu dels 
procediments establits en la normativa jurídica aplicable per a la resolució d’aquestes 
situacions, així com dels principis comptable públics i pressupostaris, encara que cal fer 
notar que aquesta situació s’ha resolt en l’exercici de 2010 perquè hem comprovat que 
en data 23 de novembre d’enguany, el Ple de l’Entitat ha aprovat un reconeixement 
extrajudicial de crèdits per a incorporar al pressupost despeses per una quantia de 
37.731,95 euros. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Els conceptes i xifres que componen el romanent de tresoreria que s’integra en el 
Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010 són els que recollim tot seguit, 
amb les xifres expressades en euros: 
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2010 2009 % 
2010/2009 

1.(+) Fons líquids 46.781 42.225 10,8% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 490.456 1.104.519 (55,6%) 

-(+) Del pressupost corrent 306.656 1.034.895 (70,4%) 

-(+) De pressuposts tancats 168.924 62.745 169,2% 

-(+) D’operacions no pressupostàries 14.876 6.879 116,2% 

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 -- 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.153.648 1.405.912 (17,9%) 

-(+) Del pressupost corrent 592.771 1.193.262 (50,3%) 

-(+) De pressuposts tancats 323.863 106.540 204,0% 

-(+) D’operacions no pressupostàries 263.102 130.722 101,3% 

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 26.087 24.611 6,0% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) (616.412) (259.168) 137,8% 

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) (616.412) (259.168) 137,8% 

Quadre 11 

Com mostrem en el quadre anterior, el romanent de tresoreria total de l’exercici de 2010 
ha sigut negatiu per un import de 616.412 euros, xifra que suposa un increment del 
137,8% respecte al romanent negatiu de l’exercici anterior. En la mesura que 
l’Ajuntament no ha practicat ajusts pels saldos de drets de cobrament dubtós i pels 
excessos de finançament afectat, l’import del romanent de tresoreria per a despeses 
generals coincideix amb l’import del romanent de tresoreria total. 

L’esmentat increment del romanent de tresoreria negatiu que és causa, fonamentalment, 
de la disminució de l’import dels drets pendents de cobrament, tant d’exercici corrent 
com d’exercicis tancats pendents de cobrament i de fons extrapressupostaris, ha sigut 
molt superior a la disminució que s’ha produït en les obligacions pendents de pagament 
d’exercici corrent, exercicis tancats i fons extrapressupostaris, que han representat 
sengles percentatges del 55,6% i 17,9%. 

En la mesura que l’Ajuntament ha liquidat el pressupost de l’exercici de 2010 amb 
imports negatius, circumstància que es produeix des de l’exercici de 2008, el Ple de 
l’Ajuntament hauria d’adoptar alguna de les mesures previstes en l’article 193 de 
l’LRHL, circumstància que no s’ha produït i que representa un incompliment 
significatiu de la legislació aplicable a l’execució i liquidació del pressupost de les 
entitats locals. 
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En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat el càlcul del romanent de tresoreria 
fet per l’Ajuntament, que no s’ajusta a la situació econòmica financera de l’Entitat, i hi 
hem de posar de manifest les següents circumstàncies: 

- L’Ajuntament ha regulat en les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 
2010 els criteris per a realitzar el càlcul dels saldos de cobrament dubtós, però no 
n’ha fet el càlcul, com mana l’article 191.2 de l’LRHL, de manera que resulta 
necessària aquesta magnitud per a realitzar un càlcul adequat del romanent de 
tresoreria. 

 Hem realitzat un càlcul de l’ajust que pels saldos de cobrament dubtós hauria 
d’haver-se realitzat en el romanent de tresoreria local, que hem xifrat en 15.022 
euros. Com mostren en el quadre que recollim tot seguit, els drets pendents de 
cobrament d’exercicis tancats segons la seua antiguitat, amb les xifres 
expressades en euros, són els següents: 

 

Exercici Drets pendents de 
cobrament a 31/12/2010 % s/Total 

2005 6.382 3,8% 

2006 6.314 3,7% 

2007 1.007 0,6% 

2008 18.848 11,2% 

2009 136.373 80,7% 

TOTAL 168.924 100,0% 

Quadre 12 

- L’Entitat no ha imputat en el càlcul del romanent de tresoreria l’excés de 
finançament afectat, que està constituït per la suma de les desviacions de 
finançament positives acumulades a fi d’exercici. Com hem comentat en 
l’apartat 7.1 de l’Informe, l’Ajuntament no realitza un control comptable concret 
i estricte sobre la gestió financera i pressupostària dels projectes amb 
finançament afectat i no ha imputat en el càlcul del resultat pressupostari ajustat 
de l’exercici de 2010 les desviacions de finançament que puguen produir-se en 
l’execució d’aquests projectes d’inversió. 

A la data de tancament de l’exercici pressupostari de 2010, com es posa de manifest en 
el càlcul del romanent de tresoreria, l’import de les obligacions pendents de pagament 
per exercici corrent pujava a 592.771 euros, que va ser generat, fonamentalment, per les 
obligacions imputades als capítols pressupostaris de despeses de funcionament i 
inversions reals, amb el detall que expressem tot seguit, en euros: 
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Capítol Descripció Import 

II Compra béns i serveis 153.840 

VI Inversions reals 411.664 

Total import II i VI 565.504 

% sobre el total pendent de pagament 95,4% 

Quadre 13 

Amb independència d’aquest deute per obligacions pendents de pagament de l’exercici 
corrent, l’Ajuntament té, a més a més, deutes per obligacions pendents de pagament 
d’exercicis tancats que pujaven a un import de 323.863 euros a la data de tancament de 
l’exercici de 2010. 

Pel que fa al saldo dels drets pendents de cobrament de l’exercici corrent, d’acord amb 
el que s’expressa en el romanent de tresoreria, interessa posar de manifest les 
circumstàncies següents: 

- S’ha reduït de forma notable respecte a l’exercici anterior, en la mesura que ha 
passat de la xifra d’1.034.895 euros a la data de tancament de l’exercici de 2009, 
a un import de 306.656 euros a 31 de desembre de 2010. 

- Un percentatge del 42,5% de l’import de l’esmentat saldo es correspon amb el 
deute que d’altres administracions públiques mantenen amb l’Ajuntament 
d’acord amb el següent detall, amb les xifres expressades en euros: 

 
Codi 

econòmic Descripció Drets pend. cobr. 
31 de desembre 

         75080 Generalitat, Conselleria d’Agricultura 50.489 

         76101 De Diputació PPOS 2009 39.943 

         76118 De Diputació PAP 40.000 

Quadre 14 

Pel que fa al saldo de les obligacions pendents de pagament d’operacions no 
pressupostàries, que s’eleva a la xifra de 263.102 euros, interessa ressaltar les següents 
observacions: 

- Una quantitat de 105.807 euros es correspon amb els imports que l’Ajuntament 
recapta a compte del cànon de l’Entitat Pública Sanejament d’Aigües Residuals, 
que no han sigut ingressats a aquesta entitat. 

- Hi ha un saldo creditor per import de 112.075 euros que es correspon amb 
operacions de facturatge realitzades pel l’Ajuntament per a poder finançar les 
seues inversions. 
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Pel que fa als drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries, que 
presentava un saldo deutor de 14.876 euros a data 31 de desembre de 2010, interessa 
observar que tot i formar part d’aquest saldo, hi figurava un import de 9.000 euros que, 
d’acord amb el treball realitzat, hem comprovat que es tractava d’un import que 
l’alcalde de l’Ajuntament en 2010 devia  l’Entitat en concepte d’acompte, d’acord amb 
la informació facilitada per l’Entitat. Quant a aquesta operació hem de formular les 
següents precisions: 

- Segons consta en el major del compte, es van realitzar durant l’exercici de 2010 
dues disposicions de 2.500 euros i dues de 2.000 euros en les següents dates: 26 
de febrer, 31 de maig, 31 d’agost i 1 d’octubre que es van comptabilitzar en 
comptes extrapressupostaris. 

- De la disposició d’aquests fons per part de l’alcalde de l’Ajuntament, que són 
cancel·lats en l’exercici de 2011, no n’hi ha suport documental justificatiu. 

- En les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2010 no hi ha un clàusula 
reguladora dels acomptes que se’n puguen beneficiar els càrrec electes. 

- L’Entitat no ha presentat cap document que justifique les raons per les quals se li 
va concedir l’acompte a l’alcalde, especialment en una quantia tan elevada. 

- La quantitat rebuda pel l’antic alcalde s’ha reintegrat en diversos pagaments 
durant l’exercici de 2011, i l’últim va ser el 22 de novembre d’aquest any. 

- Cal fer notar que la xifra de 9.000 euros no s’ha tornat materialment en la seua 
integritat, en la mesura que, amb càrrec a aquesta partida se li van atribuir dietes 
i depeses d’aparcament per una quantia de 282,65 euros, així com dietes per 
assistència a plens i comissions durant l’any 2010, per un import de 705 euros. 
Per tant ha reintegrat la xifra de 8.012,35 euros. 

- Pel que fa als conceptes anteriors interessa ressaltar que es tracta de l’únic 
membre del Ple de l’Entitat que ha rebut de forma íntegra les dietes per 
assistència a plens i comissions, en la mesura que la resta dels regidors no les 
han rebudes en la seua integritat. 

- No hi constància que els altres càrrecs electes hagen recorregut a aquesta 
pràctica de cobrar acomptes, ni fins i tot que aquest mateix càrrec electe la 
haguera practicada amb anterioritat. 

Les circumstàncies descrites en els paràgrafs anteriors no s’ajusten a la legalitat vigent, 
en la mesura que els acomptes rebuts per l’anterior alcalde es van concedir sense cap 
fonament legal i que les quantitats rebudes no es corresponen amb les despeses que 
l’anterior alcalde tenia previst de fer per compte de l’Ajuntament. Pel que fa a la 
justificació presentada per a determinar la quantitat concreta que havia de reintegrar 
l’anterior alcalde a la hisenda municipal, no se n’ha aportat documentació que la 
justifique. 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament d’Estivella. Exercici de 2010 

- 32 - 

L’Entitat ha d’establir mecanismes que asseguren que aquest tipus d’actuacions, 
realitzades al marge de l’ordenament jurídic, no es produïsquen en exercicis futurs i 
que, quant a les que s’han desenvolupat en l’exercici de 2010, no suposen un perjudici 
per a la hisenda municipal, tot exigint les responsabilitats que pertoque. 

Independentment que no es correspon amb la gestió pressupostària de l’exercici de 
2010, que és objecte del present Informe, interessa deixar constància de les següents 
circumstàncies que s’han posat de manifest durant la realització del treball de 
fiscalització, amb la finalitat de conéixer la situació econòmica i financera de l’Entitat: 

- En l’exercici de 2011 i amb la finalitat de poder fer front a les seues obligacions 
de deute amb els seus proveïdors, l’Ajuntament es va acollir al Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals i Comunitats 
Autònomes, creat mitjançant el Reial Decret-Llei 8/2011, de 9 de març. En 
aquest sentit, l’Entitat ha formalitzat operacions de crèdit amb l’Institut de 
Crèdit Oficial per una quantia de 40.212 euros. 

- En l’exercici de 2012 el Ple de l’Entitat, en sessió celebrada el dia 25 de gener 
de 2012, va aprovar acollir-se al pla de finançament per a cancel·lar obligacions 
pendents de les entitats locals regulat pel Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, per un import de 811.554 euros.  
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici de 2010 es trobava vigent la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP) que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2008. En tot cas, cal 
tenir en compte que la disposició transitòria primera d’aquest text legal disposa que els 
expedients de contractació iniciats amb anterioritat a aquesta data es regiran pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (LCAP). 

L’esmentada disposició transitòria indica que s’entendrà que els expedients de 
contractació han sigut iniciats si s’haguera publicat la corresponent convocatòria del 
procediment d’adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats, per a 
determinar el moment d’iniciació es prendrà en compte la data d’aprovació dels plecs. 
Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’LCSP 
es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua durada i règim 
de pròrrogues, per la normativa anterior. 

En la fiscalització en l’àrea de contractació administrativa, d’acord amb l’abast 
expressat en l’apartat 2.2 de l’Informe, hem seleccionat una mostra d’expedients 
administratius adjudicats i vigents en l’exercici de 2010.  

8.2 Aspectes generals: Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació administrativa hem comprovat 
que l’Ajuntament té creat en la seua pàgina d’Internet el perfil de contractant, encara 
que aquest perfil no compleix amb els requisits tècnics i d’informació que exigeix 
l’article 42 de l’LCSP. En conseqüència, no es pot considerar que l’Ajuntament 
complisca amb les obligacions de transparència i accés al públic de la contractació que 
s’intenta garantir a través de la creació de perfil de contractant. 

En virtut de la informació que hem analitzat, hem comprovat que durant l’exercici de 
2010 l’Entitat només ha adjudicat un contracte, l’objecte del qual era l’adequació de la 
piscina municipal, per un import de 62.728 euros. Aquest contracte s’ha tramitat pel 
procediment d’urgència i s’ha adjudicat pel procediment de negociat sense publicitat. 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació s’han posat de 
manifest, pel que fa als contractes formalitzats en els exercicis de 2009 i 2010, que no 
s’ha complit amb l’obligació de comunicar els contractes al Registre de Contractes del 
Sector Públic, obligació prevista en l’article 308 de l’LCSP. 

8.3 Mostra de contractes 

A fi de comprovar que els procediments de contractació de béns i serveis desenvolupats 
per l’Ajuntament s’ajusten a la legalitat vigent en matèria de contractes del sector 
públic, hem seleccionat una mostra de contractes vigents en l’exercici de 2010, a partir 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament d’Estivella. Exercici de 2010 

- 34 - 

de la informació facilitada per l’Entitat, que ha sigut contrastada per la Sindicatura de 
Comptes. 

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

- Import d’adjudicació quantitativament significatiu. 

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

El treball realitzat ha consistit bàsicament en la comprovació de l’adequació de la 
tramitació dels contractes a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així 
com els documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

La mostra de contractes revisats de l’àrea de contractació administrativa és la que 
recollim en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. exp. Tipus Descripció Import 
adjudicació 

1/2010 Obres Adequació piscina municipal 62.728 

1/2009 Obres Construcció local social en el poliesportiu 150.417 

2/2009 Obres Construcció passarel·la sobre el pont 191.024 

3/2009 Serveis Externalització servei aigua potable 400.000 

Quadre 15 

Com podem comprovar en el quadre anterior, en la mostra seleccionada s’inclou l’únic 
contracte adjudicat en l’exercici de 2010, per un import de 62.728 euros, juntament amb 
tres contractes adjudicats en l’exercici de 2009, que es trobaven vigents en l’exercici de 
2010, que sumen un import global d’adjudicació de 741.441 euros. 

Els números d’expedient que figuren en el quadre en el qual es recull la mostra de 
contractes analitzada, han sigut assignats, amb la finalitat de facilitar la redacció i 
comprensió de l’Informe. 

8.4 Fiscalització dels contractes d’obres 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació 
analitzats, s’han posat de manifest les següents circumstàncies que s’han produït en els 
tres expedients: 

- L’òrgan de contractació no ha formalitzat el preceptiu informe en el qual es 
precisen la naturalesa i extinció de les necessitats que es pretenga cobrir 
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mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objectiu i 
contingut per a satisfer-les, amb caràcter previ al procediment d’adjudicació, 
com disposa l’article 22 de l’LCSP. 

- No s’ha formalitzat el preceptiu acord pel qual s’autoritze la contractació, com 
exigeix l’article 292.2 de l’LCSP, així com que s’haja aprovat l’expedient per 
part de l’òrgan de contractació. 

- Els plecs de clàusules administratives particulars han sigut redactats per la 
Secretaria-Intervenció, circumstància que ha determinat que no es formalitzara 
posteriorment l’informe jurídic previst en l’article 99.6 de l’LCSP. 

- S’han tramitat pel procediment d’urgència, encara que no s’han formalitzat unes 
declaracions d’urgència motivades com cal, que les ha de realitzar l’òrgan de 
contractació, com exigeix l’article 96 de l’LCSP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de formalització dels 
contractes ha posat de manifest les següents circumstàncies: 

- En l’expedient 2/2009, l’anunci de licitació no conté tota la informació 
necessària per a garantir els principis de publicitat i objectivitat de la 
contractació, en concret no s’hi informa sobre els criteris de selecció del 
contractista. 

- En l’expedient 1/2009 s’adjudica pel procediment negociat sense publicitat, 
encara que no es té constància que l’Ajuntament haja sol·licitat un mínim 
d’ofertes a tres empreses, tal i com obliga l’article 162.1 de l’LCSP. 

- En l’expedient 1/2010 hem comprovat que un dels criteris d’adjudicació és que 
l’empresa licitadora propose una millora consistent en una major execució 
d’unitats d’obra, encara que sense especificar ni concretar què s’ha d’entendre 
per aquesta execució d’unitats d’obra, circumstància que no s’ajusta al que 
disposen els articles 131.2 de l’LCSP i 67 de l’RLCAP, que estableixen que en 
el plec de clàusules administratives particulars i en l’anunci de licitació del 
contracte s’han d’indicar els elements sobre els quals es poden presentar millores 
i en quines condicions. 

- En els tres expedients revisats no figura l’import del preu de l’obra entre els 
criteris pels quals es regirà l’adjudicació del contracte, malgrat que es tracta d’un 
criteri bàsic per a concretar l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord 
amb l’article 134 de l’LCSP. 

- En l’expedient 1/2010 hem comprovat que, malgrat que és un projecte finançat 
amb càrrec al Reial Decret-Llei 13/2009, que regula el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, la finalitat del qual era crear ocupació, el 
criteri d’adjudicació que fa referència a la creació d’ocupació és el criteri al qual 
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se li atorga menys valoració, circumstància que no s’ajusta a la citada norma 
jurídica. 

- Pel que fa a l’expedient 2/2009, interessa ressaltar que no hi ha constància 
documental que l’adjudicatari haja fet efectiu el reintegrament dels anuncis de la 
publicitat realitzada en els diaris oficials. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, interessa posar de manifest les següents 
circumstàncies: 

- En els expedients 1/2009, 2/2009 i 1/2010 no consta que s’haja formalitzat la 
liquidació del contracte i la devolució de la fiança definitiva que exigeix l’article 
218 de l’LCSP. 

- Hem comprovat que en l’expedient 2/2009, l’empresa adjudicatària ha 
subcontractat part de l’execució de l’objecte del contracte. Quant a aquesta 
circumstància, cal assenyalar que l’article 210 de l’LCSP estableix que és 
admissible sempre que així ho preveja el plec de clàusules administratives 
particulars, circumstància que no es produeix en aquest supòsit. En el mateix 
sentit, s’ha posat de manifest que el contractista no ha complit, quant a les 
subcontractacions, amb tots els requisits establits en l’article 210.a), b) i c) de 
l’LCSP. 

- En l’expedient 2/2009 hem comprovat que l’execució del contracte no s’ha 
realitzat en el termini que s’hi establia, en la mesura que s’ha superat tant el 
termini inicialment previst en el contracte com la pròrroga concedida amb 
posterioritat, sense que existisca cap document que justifique les raons per les 
quals s’ha produït aquesta circumstància, ni que l’Ajuntament haja promogut les 
accions previstes en el plec de clàusules administratives particulars o en la 
pròpia LCSP, per a la defensa dels interessos generals en aquests supòsits. 

- Pel que fa a l’expedient 2/2009 hem comprovat, també, que les certificacions 
d’obra justificants de l’execució de l’objecte del contracte no estan signades pel 
l’arquitecte municipal, de la mateix manera com la factura en la qual es 
fonamenta el reconeixement de l’obligació per part de l’Ajuntament, no ha sigut 
conformada per cap responsable de l’Entitat. 

- En el contracte 1/2010 l’Ajuntament no va complir amb les seues obligacions 
financeres de pagament de l’obra realitzada, circumstància especialment 
rellevant, si tenim en compte que es tractava d’una obra amb càrrec al Reial 
Decret-Llei 13/2009 que regula el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, i que els recursos obtinguts s’han destinat a finançar unes 
altres despeses de l’Ajuntament i no l’obra, com era la seua finalitat, 
circumstància que ha agreujat la situació financera de l’Entitat. 
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 Hem comprovat que l’obra realitzada en l’expedient 1/2010 s’ha pagat en la seua 
totalitat en l’exercici de 2012, amb càrrec al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, que determina obligacions d’informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

8.5 Fiscalització del contracte de gestió de serveis 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’Ajuntament d’Estivella hem revisat 
l’expedient 3/2009, relatiu al contracte d’externalització del servei d’aigua potable i 
clavegueram, després de la qual cosa interessa fer notar les següents observacions: 

- No s’ha formalitzat el preceptiu informe de l’òrgan de contractació previst en 
l’article 22 de l’LCSP, en el qual es precisen la naturalesa i extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, abans d’iniciar el 
procediment encaminat a la seua adjudicació. 

- Le plec de clàusules administratives particulars ha sigut redactat per la 
Secretaria-Intervenció, circumstància que ha determinat que no es formalitzara 
posteriorment l’informe jurídic previst en l’article 99.6 de l’LCSP. 

- En tant que es tracta d’un contracte subjecte a l’LCSAE, la convocatòria de 
licitació hauria d’haver-se realitzat d’acord amb el que estableix l’article 65 
d’aquest text legal, circumstància que no s’ha produït en aquest supòsit. 

- El procediment per a l’adjudicació del contracte hauria d’haver-se publicat en el 
Diari Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l’Estat, com estableix 
l’article 63 de l’LCSAE, circumstància que no s’ha produït en aquest supòsit. 

- En la documentació de l’expedient figura un reglament regulador del servei 
d’abastiment d’aigües potables i sanejament del municipi, encara que no existeix 
cap document que justifique que aquesta norma jurídica haja sigut aprovada per 
l’Entitat. 

- En l’expedient no hi ha constància que s’haja presentat la declaració responsable 
de l’empresa adjudicatària, que informara de les mesures adoptades per a 
controlar la qualitat del servei prestat, com sí que exigeix el plec de clàusules 
administratives particulars aprovat. 

8.6 Fiscalització dels contractes menors 

En la fiscalització de l’àrea de contractació de l’Ajuntament d’Estivella corresponent a 
l’exercici de 2010, hem analitzat els contractes menors que mencionem en el quadre 
següent: 
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          Núm. exp.         Tipus Objecte 
Import 

adjudicació 

CM1/2010 Obres Rehabilitació de l’accés al Castell de Beselga 33.870 

CM2/2010 Obres Adequació del clavegueram i xarxa d’aigua potable al c/Camí Reial 32.264 

CM3/2010 Obres Recuperació i adequació del Parc de l'Agulla 42.045 

CM4/2010 Obres Condicionament i millora del local social de la Unió Musical Cultural 50.000 

CM5/2010 Obres Adequació Camí Muntanya Redona 10.000 

CM6/2010 Obres Pla de Nuclis - Beselga: Urbanització d’accessos per a vianants 25.000 

CM7/2010 Obres Pla de Nuclis - Senyalització i adequació d’accés a Beselga 25.000 

Quadre 16 

En la revisió dels contractes menors seleccionats s’han posat de manifest les següents 
circumstàncies que interesa ressaltar: 

- En l’expedient CM3/2010 hem comprovat l’existència de dues actes de 
comprovació de replanteig, sense que existisca cap document que justifique 
aquesta circumstància. 

- En l’expedient CM1/2010 hem comprovat que no consta la capacitat d’obrar de 
l’empresari, al qual fa referència l’article 122.3 de l’LCSP, així com el 
pressupost o projecte d’obra a què fa referència l’article 95 de l’LCSP. 

- Hem comprovat que en l’expedient CM1/2010, les certificacions d’obra no han 
sigut signades per l’arquitecte municipal, com a garantia dels interessos de 
l’Entitat, sinó que han sigut signades, exclusivament, per la direcció de l’obra i 
pel contractista. En el mateix sentit, les factures en les quals es fonamenta la 
despesa realitzada no han sigut registrades en el corresponent registre d’entrada 
general de l’Ajuntament ni consta que hagen sigut revisades de conformitat pel 
responsable de l’Ajuntament. 

- En els expedients CM5/2010 i CM7/2010 no consta que s’haja formalitzat 
l’aprovació de la despesa, contràriament al que disposa l’article 95 de l’LCSP. 

- Els expedients CM6/2010 i CM7/2010 són dos contractes d’obra que es 
finançaven amb càrrec al Pla de Nuclis de la Diputació Provincial de València 
de l’exercici de 2010, encara que hem comprovat que els recursos rebuts no es 
van destinar al pagament dels adjudicataris de les obres, sinó a finançar despeses 
corrents de l’Entitat que no tenien cap relació amb l’execució de les obres, que 
van quedar pendents de pagament en finalitzar l’execució, amb la qual cosa s’ha 
agreujat la situació financera de l’Entitat. 

 Hem comprovat que el pagament d’aquestes obres s’ha realitzat en l’exercici de 
2012, amb càrrec al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina 
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obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
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9. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència dels treballs de fiscalització realitzats en el Compte General de 
l’exercici de 2010 de l’Ajuntament d’Estivella, i amb independència de les 
circumstàncies i situacions posades de manifest en l’apartat 3 de l’Informe, que han de 
ser resoltes necessàriament per l’Entitat, realitzem les següents recomanacions: 

a) L’Ajuntament ha de promoure quantes mesures estiguen al seu abast per a 
comptar amb un inventari actualitzat de béns i drets, en compliment del que 
disposa el Reglament de Béns de les Entitats Locals, així com comptar amb un 
inventari específic de caràcter comptable, com indiquem en l’apartat 4 de 
l’Informe. 

b) L’Entitat ha d’ajustar-se als procediments i terminis prevists en la normativa 
vigent per a l’aprovació, contingut i rendició del Compte General i la seua 
posterior remissió a la Sindicatura de Comptes, així com per a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost, i procurar que siga remesa a totes les instàncies 
administratives previstes en la normativa vigent, com indiquem en l’apartat 5.1 
de l’Informe. 

c) L’exercici adequat de les funcions d’intervenció exigeix que l’Ajuntament 
establisca procediments que permeten la fiscalització prèvia de les despeses, a fi 
de garantir que aquestes despeses s’ajusten al pressupost vigent i que els 
procediments no incompleixen la normativa que hi siga d’aplicació, i evitar que 
es produïsquen les circumstàncies posades de manifest en l’apartat 5.4 de 
l’Informe. 

d) La Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament ha d’exercir de forma efectiva les 
funcions de control de l’activitat econòmica i financera municipal, i formular els 
advertiments que pertoquen d’acord amb el que disposa l’LRHL i la seua 
normativa de desenvolupament, en aquells supòsits en què es trobe en desacord 
amb les actuacions o actes de l’administració municipal, en el sentit expressat en 
l’apartat 5.6 de l’Informe 

e) L’Ajuntament ha de procedir a la conciliació dels imports que figuren imputats 
en la comptabilitat pressupostària i els que figuren en la comptabilitat financera, 
amb la finalitat que generen diferències significatives entre partides de totes dues 
comptabilitats, que haurien de ser coincidents, com informem en l’apartat 6.1 de 
l’Informe. 

f) Una adequada gestió econòmica i financera de l’Entitat exigeix l’aprovació 
definitiva del pressupost anual amb anterioritat al 31 de desembre de l’any 
anterior a l’exercici que s’hi haja d’aplicar, i procurar evitar la pròrroga dels 
pressuposts de l’exercici anterior i incloure en el pressupost tots els documents 
que estableix la normativa vigent, com indiquem en l’apartat 6.2 de l’Informe. 
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g) L’Ajuntament ha d’introduir en el perfil de contractant de la seua pàgina 
d’Internet tots el requisits tècnics i d’informació que estableix la legislació 
vigent, amb la finalitat de poder complir amb tots els objectius per al quals s’ha 
dissenyat aquest instrument, com indica l’apartat 8.2 de l’Informe. 

h) En la formació dels expedients de contractació l’Entitat ha de procurar que 
s’implementen totes les actuacions prèvies, entre les quals es troben els informes 
on es precisen les necessitats per a cobrir amb el contracte, aprovació de 
l’expedient per l’òrgan de contractació i, si pertoca, els informe de la Secretaria-
Intervenció sobre els plecs de clàusules administratives particulars, d’acord amb 
el que expressem en els apartats 8.4 i 8.5 de l’Informe. 

i) L’Ajuntament ha de procurar que existisca una concurrència efectiva en tots els 
expedients de contractació administrativa, i en aquells supòsits en els quals 
recórrega a procediments excepcionals, les circumstàncies que els justifiquen 
han de quedar adequadament justificades, com detallem en els apartats 8.4 i 8.5 
de l’Informe 

j) L’Entitat ha de realitzar una adequada planificació dels expedients de 
contractació administrativa, de forma que els adjudicataris s’ajusten als terminis 
establits en els contractes per a complir amb les seues obligacions i que 
l’administració municipal puga fer front als pagaments, i procurar que no es 
produïsquen les situacions expressades en l’apartat 8.4 i 8.6 de l’Informe. 
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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 en els annexos II i III. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu Reglament i, en compliment del 
Programa Anual d’Actuació 2012 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 30 de novembre de 2012, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 30 de novembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS



EXERCICI 2010

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

510.000

90.000

326.212
291.210

14.500
186.000
164.203

0
0

1.582.125

510.000

90.000
326.212

330.074
14.500

186.000

349.154
0
0

1.805.940

0 0

0
0

13
0
0

113
   --
   --

0
0

38.864
0
0

184.951

0
0

223.815 14

491.827

33.943
145.979
279.483

3.680
26.183

347.482
0
0

1.328.577

425.527

33.943
134.813
244.606

3.680
26.183

153.168
0
0

1.021.920

37

3
11
21

0
2

26
0
0

100

96

38
45

85
25
14

100
   --

   --

74

87

100
92
88

100
100

44
   --
   --

77

66.299
0

11.166

34.877
0
0

194.314
0
0

306.656

511.540

475.268

29.300
124.700
344.317

0
0

97.000

1.582.125

533.514
479.891
29.300

124.700
541.535

0
0

97.000

1.805.940

21.974
4.623

0
0

197.218
0
0
0

223.815

4
1
0
0

57
   --

   --
0

14

516.720
451.978

28.847
122.818
538.538

0
0

51.849

1.710.749

516.482
298.137

28.847
95.789

126.874
0
0

51.849

1.117.978

30
26

2
7

31

0
0

3

100

97
94
98
98
99
   --
   --
53

95

100
66

100
78
24
   --
   --

100

65

238
153.840

0
27.029

411.664
0
0
0

592.771

0 0 0 -382.172 -96.057 -286.115

1.097.640

1.299.802

3.808

1.299.802

925.410

947.703

00 84 168.924

0 0 73 323.863

1.328.577
1.710.749

-382.172

0
0

-382.172

42.225

3.666.507
3.661.951

46.781

490.456

306.656

168.924
14.876

0

0

1.153.648

592.771

323.863

263.102

26.088

46.781

0

-616.411

-616.411

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

501

28.236

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46120ESTIVELLA CIF: P4612200HId. Entitat: 7.078

  1.364POBLACIÓ(01-01-10):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

95%
65%

1.254
395
31%

74%
77%

100%

42

-280

 6. Període mitjà de pagament 208

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 62%
13. Realització pags. pressups. tancats 73%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 85%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

4%

47%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

974

8%
59

-21%
492

3%

92%

30%

36%

35%
545%

-399%

-330.324

51%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

78%

83%
1.069

236
22%
104
78%

85%
90%

63

23

-91%
71%
41%

49%
166%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.086
13%
105

2%
546

12.501.202
11%

92%
26%
53%

26%
438%
-79%

50%



EXERCICI 2010

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46120ESTIVELLA CIF: P4612200HId. Entitat: 7.078

  1.364POBLACIÓ(01-01-10):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

16.123.407

1.377.018
0

14.590.984
0

85.567

69.838

0

0

563.325

0

16.686.731

14.615.995

12.195.460

0
2.289.670

130.865
0

681.990

0

16.686.731

97%

8%

0%

87%
0%
1%
0%
0%
0%
3%
0%

100%

88%

73%
0%

14%
1%
0%
4%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

1.073.639
546.720

0
0

0
510.855

16.064

20.3340%

43%

2%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

89%
46%

0%
0%
0%

1%

                                         ESTALVI 130.865                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

142

422

132%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

2139%

12%

1%

111%

   II. Deutors 516.544 3%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 46.781 0%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.388.747 8%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 227.516 1%
    III. Creditors 1.161.231 7%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 681.990 4%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

122.818
122.818

0

3.808
0
0

0

0
3.808

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

10%
10%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

582

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

20.334

0
617.185

617.185
0

37.909

36

0
35.973

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
2%

0%
46%

46%
0%

3%
0%

3%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

1.900

0
0

626.965

230.654
48.829

264.893

82.589

28.737
0

0%

2%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

47%

17%

4%
20%

6%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
28.737

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

2%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

681.350

0

0

640

681.990 D'altres deutes a curt termini 227.516

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

112.075

0

0

115.441

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2009 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 681.350

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 112.075

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 793.425

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

590

AGREGAT

83
179

274%

295%
29%

13%

116%



EXERCICI 2010

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46120ESTIVELLA CIF: P4612200HId. Entitat: 7.078

  1.364POBLACIÓ(01-01-10):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 26/03/2010
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 30/03/2011
3.    Data d'elaboració del compte 26/03/2011
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 20/09/2011
5.    Data d'inici de l'exposició 22/09/2011
6.    Data de presentació del compte general al Ple 26/10/2011
7.   Data d'aprovació del compte general 26/10/2011

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 18/11/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2010

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

63.800

169.123

0

1.   Serveis públics bàsics 629.971

2     Actuacions de protecció i promoció social 7.000

TOTAL DESPESES 1.710.749

1.6  Benestar comunitari 286.014

1.7  Medi ambient 111.033

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 7.000

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 535.149

3.1  Sanitat 7.493

3.2  Educació 136.432

3.3  Cultura 149.398

3.4  Esport 241.825

4     Actuacions de caràcter econòmic 49.927

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 39.927

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 10.000

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 408.007

9.1  Òrgans de govern 1.802

9.2  Serveis de caràcter general 384.845

9.3  Administració financera i tributària 0

9.4  Transferències a altres administracions públiques 21.360

0     Deute públic 80.695

0.1  Deute públic 80.695

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

46,77

123,99

0,00

1.   Serveis públics bàsics 461,86

2     Actuacions de protecció i promoció social 5,13

1.6  Benestar comunitari 209,69

1.7  Medi ambient 81,40

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 5,13

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 392,34

3.1  Sanitat 5,49

3.2  Educació 100,02

3.3  Cultura 109,53

3.4  Esport 177,29

4     Actuacions de caràcter econòmic 36,60

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 29,27

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,00

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 7,33

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 299,13

9.1  Òrgans de govern 1,32

9.2  Serveis de caràcter general 282,14

9.3  Administració financera i tributària 0,00

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 59,16

0.1  Deute públic 59,16

DESPESES 2010

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

20,34
276,88

38,94

0,00

0,00

2010

130.  Impost sobre activitats econòmiques 15,69
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 24,88

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 8,73

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 55,58

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 1,34

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 10,10

  34.  Preus públics 14,91

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 7,54

393.  Interessos de demora 0,00

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 
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FISCALITZACIÓ D’ESTIVELLA 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

 

I.- INTRODUCCIÓ 

El dia 3 d’octubre de 2012 vam trametre a la senyora alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament d’Estivella i a qui era l’alcalde-president de l’Ajuntament en l’exercici de 
2010, sengles exemplars de l’esborrany de l’informe de fiscalització sobre l’activitat 
economicofinancera de l’entitat local, que ha sigut realitzat d’acord amb el que preveu 
el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2012. 

En el dit tràmit s’ha rebut un escrit d’al·legacions  del secretari-interventor de l’Entitat, 
de data 22 d’octubre de 2012, així com un segon escrit d’al·legacions de l’anterior 
alcalde de l’Entitat, de data 22 d’octubre de 2012. 

Com és habitual, hem elaborat el present informe a fi que el Consell de la Sindicatura de 
Comptes puga valorar els escrits de les al·legacions presentades i, si s’escau, modificar, 
l’actual redacció de l’informe de fiscalització de l’Ajuntament d’Estivella. 

II.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL 
SECRETARI-INTERVENTOR DE LA CORPORACIÓ 

1.- Apartat 5.1, paràgraf 2n de la pàgina 11 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa al retard en el compliment dels terminis legalment 
prevists per a la tramitació del Compte General, s’al·lega que en l’exercici de 2011 
s’han complit els terminis i que, d’ara en avant, l’Ajuntament tindrà cura per a acomplir 
els terminis legals en la rendició dels comptes municipals. 

Es pot formular la mateixa consideració respecte de l’aprovació del pressupost general 
de la liquidació del pressupost, així com respecte a l’enviament de la documentació que 
hem esmentat en l’informe. 

Per acabar, pel que fa al compliment de l’estabilitat pressupostària, l’Ajuntament 
confirma que no acomplia amb les seues disposicions i que per això va realitzar un pla 
d’ajust 2010-2015, però que moltes de les seues mesures no s’adoptaren. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre les actuacions que en el futur desenvoluparà l’Entitat, en la línia 
comentada en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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2.- Apartat 5.4, paràgraf 3r de la pàgina 15; apartat 5.5, paràgraf 4t de la pàgina 
17 i l’apartat 5.6, paràgraf 1r de la pàgina 18 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a la funció interventora i al subministrament 
d’informació al Ple de l’Entitat, i ja que les bases d’execució del pressupost no 
n’establien periodicitat, s’acomplia no de forma periòdica i amb ocasió de la liquidació 
del pressupost o avançaments puntuals de l’estat d’execució del pressupost. Aquesta 
falta de regularitat es deu a la falta de personal. L’Ajuntament, des del mes de gener de 
2012, amb el propòsit d’esmenar-ho, ha fixat la periodicitat de rendició de comptes en 
les bases d’execució del pressupost cada tres mesos. 

Pel que fa als informes de Secretaria-Intervenció sobre l’aprovació del pressupost o fins 
i tot en els de la seua liquidació, l’Ajuntament al·lega que sí que s’hi realitzaven judicis 
crítics a l’aprovació dels dits informes i es raonaven les faltes de compliment, i hi ha 
una raó crítica sobre l’aprovació de diverses partides d’ingressos. En aquest sentit, 
s’adjunta una còpia compulsada de l’informe de la Secretaria-Intervenció de 2012, en el 
qual es jutgen aspectes crítics importants sobre l’absorció del romanent negatiu. 

Per acabar, en l’escrit d’al·legacions s’indica que la Secretaria-Intervenció tractarà de 
corregir les deficiències observades en el menor temps possible, tot incloent-hi 
l’objectivació de la funció interventora mitjançant els advertiments corresponents. 

Comentaris: L’objectiu de l’esborrany de l’Informe és posar de manifest dues 
circumstàncies produïdes en l’exercici de 2010: 

- En les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2010, no existia una previsió 
sobre els terminis i la periodicitat amb què la Secretaria-Intervenció havia de 
subministrar informació al Ple. 

- La Secretaria-Intervenció municipal no ha realitzat durant l’exercici determinats 
informes i actuacions establides en la normativa vigent. 

En cap moment s’indica en l’esborrany de l’Informe que la Secretaria-Intervenció no 
realitze les actuacions que dicta la normativa vigent, fruit de les quals és l’informe que 
s’adjunta a l’escrit d’al·legacions. En qualsevol cas, no s’ha justificat que s’hagen resolt 
les circumstàncies posades de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 7.1, paràgraf 6é de la pàgina 24 i paràgraf 2n de la pàgina 25 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als ajusts que s’han de realitzar per a calcular el 
resultat pressupostari ajustat i que l’Ajuntament no ha realitzat, s’al·lega que sí que els 
realitza, encara que no es recullen per escrit, i aquesta és la causa que siga igual a zero. 
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D’ara en avant, l’Ajuntament fixarà en la memòria les despeses amb finançament 
afectat. 

Quant a la realització de despeses sense cobertura pressupostària, en l’anualitat 2011 
s’ha intentat esmenar i d’ara en avant procuraran acomplir-ho estrictament. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre les actuacions que en el futur desenvoluparà l’Entitat, en la línia 
comentada en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

4.- Apartat 7.2, paràgraf 1r de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a l’incompliment de les mesures establides en l’article 
193 de l’LRHL per als supòsits de romanent negatiu de tresoreria, s’indica que resultava 
inviable en l’exercici de 2010 tant el recurs al finançament extern per mitjà d’un 
préstec, com l’aprovació d’un pressupost amb superàvit equivalent al romanent negatiu, 
com a conseqüència de la dolenta situació econòmica. 

No obstant això, l’Ajuntament per a l’exercici de 2012 ha optat per absorbir el dèficit 
aprovant el pressupost de diverses anualitats amb un lleuger superàvit. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre les actuacions que en el futur desenvoluparà l’Entitat, en la línia 
comentada en l’esborrany de l’informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

5.- Apartat 7.2, paràgraf 4t de la pàgina 29 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa la disminució de l’import que figura en el càlcul del 
romanent de tresoreria dels drets pendents de cobrament corresponent a l’exercici 2010, 
respecte a l’import que figurava en l’exercici 2009, molt més àmplia que la disminució 
que s’ha produït amb les obligacions pendents de pagament, s’indica que té lloc pel 
marc general d’economia en franca recessió. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre les actuacions que en el futur desenvoluparà l’Entitat, en la línia 
comentada en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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6.- Apartat 7.2, paràgraf 3r de la pàgina 27 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’expressa que en l’esborrany de 
l’Informe s’hauria d’afegir que en l’exercici de 2010 s’ha sol·licitat la devolució 
d’ingressos de tres llicències d’obres per un import de 65.000 euros i s’han obert els 
corresponents expedients de devolució d’ingressos, d’acord amb el que disposa l’article 
221 de la Llei 58/2003, General Tributària. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació, sinó d’un suggeriment perquè s’amplie la 
informació que figura en l’esborrany de l’Informe, encara que es tracta d’una qüestió 
que no s’analitza en l’Informe i té difícil encaix. No s’ha aportat cap documentació que 
justifique la forma en què han finalitzat els tres expedients de devolució d’ingressos 
promoguts per l’Ajuntament en l’any 2010. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

7.- Apartat 8.2, últim paràgraf de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a les irregularitats que apareixen en l’esborrany de 
l’Informe referides a la contractació realitzada, s’al·lega que són conseqüència de 
l’escassa capacitat de gestió dels contractes a causa de la falta de personal. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre les actuacions que en el futur desenvoluparà l’Entitat, en la línia 
comentada en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

8.- Apartat 8.2, paràgraf 4t de la pàgina 32 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a les irregularitats manifestades en l’esborrany de 
l’Informe relacionades amb el perfil del contractant, s’al·lega que s’han anotat les 
recomanacions realitzades i han sigut esmenades en l’exercici de 2012 amb l’ingrés en 
la Plataforma Electrònica de Contractació de l’Estat. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre les actuacions desenvolupades per l’Entitat, posteriorment a la 
fiscalització en la línia comentada en l’esborrany de l’Informe. 

En qualsevol cas, s’han realitzat diverses proves en la pàgina web de l’Ajuntament i no 
hem pogut confirmar les actuacions indicades en l’escrit d’al·legacions efectuades en 
l’exercici de 2012, quant a la connexió amb la Plataforma Electrònica de Contractació 
de l’Estat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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9.- Apartat 8.4, paràgraf 5é de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als contractes  d’obres realitzats per l’Ajuntament que 
s’han tramitat pel procediment d’urgència sense que es formalitzaren unes declaracions 
d’urgència degudament motivades, s’al·lega que un d’aquests contractes d’obra, 
concretament l’1/2010, es va finançar a càrrec del Fons d’Ocupació i Sostenibilitat 
Local, RDL 13/2009, el qual no admetia una altra adjudicació que no fos pel 
procediment d’urgència. 

Comentaris: Independentment que els arguments que s’expressen en l’escrit 
d’al·legacions són adequats, cal dir que tot i que la legislació aplicable en matèria de 
finançament del projecte d’inversió exigisca que el contracte es licite pel procediment 
d’urgència, aquesta circumstància no eximeix que l’Ajuntament acomplisca amb allò 
que estableix l’article 96.1 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

10.- Apartat 8.4, paràgraf 8é de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a la gestió del contracte 1/2010, licitat pel 
procediment negociat sense publicitat, s’esmenta que l’Ajuntament es va posar en 
contacte amb tres empreses diferents i que hi ha un informe del tècnic competent que 
valora les ofertes presentades. A l’escrit d’al·legacions s’adjunta una còpia compulsada 
de les tres ofertes presentades i de l’informe del tècnic municipal. 

En aquest mateix sentit, s’indica que en l’expedient 1/2009 també es van sol·licitar tres 
ofertes encara que no poden aportar la documentació justificativa, ja que no figura en 
l’arxiu de l’Ajuntament. 

Comentaris: La documentació que s’aporta en el tràmit d’al·legacions referent al 
contracte 1/2010 no figurava en l’expedient administratiu que va ser analitzat en el marc 
dels treballs de fiscalització, a pesar que va ser sol·licitada a la Secretaria-Intervenció. 

Quant a l’existència d’un informe del tècnic competent de l’Entitat, cal dir que en 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització no se’n realitza cap observació. 

Respecte al contracte 1/2009, ja que no s’aporta cap documentació justificativa del que 
indica l’escrit d’al·legacions, no cal fer consideracions sobre el particular. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 8é de 
la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe, el qual quedaria així: “L’expedient 1/2009 
s’adjudica pel procediment negociat sense publicitat, encara que no tenim constatació 
que l’Ajuntament haja sol·licitat ofertes a un mínim de tres empreses, tal com estableix 
l’article 162.1 de l’LCSP”. 
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11.- Apartat 8.4, paràgraf 2n de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa al contracte 1/2010, finançat a càrrec al Fons 
d’Ocupació i Sostenibilitat Local, RDL 13/2009, en l’escrit d’al·legacions s’expressa 
que no pot es dir que el plec de clàusules administratives particulars incomplisca aquest 
precepte, ja que assegura l’obligació de contractar, almenys, un treballador en situació 
desocupació i sent això obligatori, a contrario sensu vol dir que qualsevol oferta que no 
complís aquesta norma, restava automàticament descartada. Adjunten fotocòpia del plec 
de clàusules administratives particulars. 

Comentaris: En l’esborrany de l’Informe no es diu en cap moment que no es complisca 
amb allò que estableix el RDL 13/2009, sinó que sent la seua finalitat la creació 
d’ocupació, el plec hauria de tenir més en compte en l’adjudicació aquest criteri sobre la 
resta. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

12.- Apartat 8.6, paràgrafs 4t, 5é i 6é de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa al contracte menor CM/1/2010, s’adjunten a l’escrit 
d’al·legacions els documents següents: 

- Resolució 163/2010, d’adjudicació del contracte. 

- Conveni del Ministeri de Foment (Comissió de l’1% cultural), en el qual s’indica que 
per mitjà de l’habilitació especial del Ple, l’alcalde estava habilitat per a signar tant el 
conveni com els compromisos que s’hi apleguen, entre els quals es troba el 
finançament del 25%. 

- Contracte administratiu amb la mercantil adjudicatària, en el qual s’expressa la seua 
capacitat d’obrar. 

Comentaris: Els documents que han sigut aportats en el tràmit d’al·legacions no 
contradiuen cap de les afirmacions i conclusions que s’expressen en l’esborrany de 
l’Informe pel que fa al contracte menor CM/1/2010. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

13.- Apartat 8.6, paràgraf 4t de la pàgina 37 i paràgraf primer de la pàgina 38 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als expedients CM3/2010, CM4/2010, CM5/2010 i 
CM7/2010, en l’escrit d’al·legacions s’esmenta quant a l’aprovació de la despesa,         
—necessària d’acord amb l’article 95 de l’LCSP— i atès que tots els expedients 
pertanyen a plans provincials de distinta mena, que el certificat de l’Acord del Ple 
d’aprovació de la delegació de contractació comporta el compromís de l’aportació 



 

- 8 - 
 

econòmica de l’Ajuntament i, per tant, l’aprovació de la despesa. Aporten la còpia 
compulsada dels acords del Ple en què aprovaren la delegació de contractació, a més 
dels documents sobre el compromís econòmic. 

Comentaris: S’ha revisat la documentació aportada en el tràmit d’al·legacions i els 
arguments esgrimits en l’escrit del secretari-interventor de l’Entitat, i els considerem 
adequats, raó per la qual cal suprimir la referència en l’esborrany de l’Informe sobre la 
qüestió plantejada. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf quart de la pàgina 37 de 
l’esborrany de l’Informe. 

II.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES  PER 
L’ANTERIOR ALCALDE DE LA CORPORACIÓ 

1.- Apartat 3.2, paràgraf 5é de la pàgina 8 i paràgraf 5é de la pàgina 30 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions de la persona que ocupava la condició 
d’alcalde-president de l’Ajuntament durant l’exercici de 2010, s’expressa que els 
acomptes de caixa fixa estan regulats per l’article 190.3 de l’LRHL, el RDL 2/2004, de 
5 de març, l’article 73 del RD 500/1990, de 20 d’abril i, en l’àmbit local, en la base 38 
de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2010. Per tant, l’expressió que 
figura en l’esborrany de l’Informe relativa al fet que no hi ha cap fonament, caldria 
suprimir-la, així com substituir el terme disposicions per acomptes de caixa fixa, tant en 
aquest paràgraf de l’esborrany de l’Informe com en el paràgraf cinquè de la pàgina 30 
en què se n’indiquen unes observacions sobre aquest assumpte. 

Comentaris: Els arguments que s’utilitzen podrien ser adequats si l’import que es va 
retirar de l’Ajuntament corresponia a veritables acomptes de caixa fixa, però del treball 
realitzat en funció de la informació proporcionada, així com de la informació 
subministrada per les persones que treballen en la Secretaria-Intervenció, vam concloure 
que no responien a aquest concepte pressupostari d’acomptes de caixa fixa. En aquest 
sentit, en el supòsit que aquestes disposicions haurien obeït a acomptes de caixa fixa, 
sota cap concepte s’haurien posat de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 3.2, paràgraf 7é de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En virtut del que disposa la base 39 de les bases d’execució del 
pressupost de l’exercici 2010, és l’alcalde-president qui designa els habilitats per a cada 
ocasió. Aquesta habilitació es realitza mitjançant el document comptable en indicar el 
destinatari de l’acompte. 
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Comentaris: En l’escrit d’al·legacions es confon la redacció de l’esborrany de l’Informe, 
ja que el que es posa de manifest en el dit esborrany ––pel que fa a uns acomptes que 
l’anterior alcalde va realitzar—, no es refereix al concepte pressupostari d’acomptes de 
caixa fixa, en la mesura en què la finalitat dels acomptes efectuats no era la de cobrir 
despeses que en determinats supòsits, es puguen finançar amb aquest instrument 
pressupostari. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 3.2, paràgraf 5é de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que, d’acord amb l’article 73.2 
del RD 500/1990, de 20 d’abril, tindrien la consideració d’acomptes de caixa fixa les 
provisions de fons de caràcter no pressupostari, raó per la qual caldria eliminar del 
paràgraf 5é de la pàgina 30 la indicació que es van comptabilitzar en comptes 
extrapressupostaris, puix que és com calia comptabilitzar-los. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions sembla que es dóna a entendre —no troben una 
altra explicació al sentit de l’al·legació— que quan es diu en l’esborrany de l’Informe 
que aquestes disposicions de fons es comptabilitzaren en comptes extrapressupostaris, 
s’està volen dir que es comptabilitzaren en fons extrapressupostaris perquè es volia 
ocultar la seua existència. 

Cal dir que no podem arribar a una conclusió d’aquest tipus i que l’única cosa que es 
pretén en l’actual redacció d’aquest paràgraf en l’esborrany de l’Informe és realitzar una 
simple descripció dels fets que s’han produït i com s’han produït. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

4.- Apartat 3.2, paràgraf 6é de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: El l’escrit d’al·legacions s’indica que no és cert, tal com es 
manifesta en aquest paràgraf de l’esborrany de l’Informe, que no hi haja cap suport 
documental, ja que existeixen documents comptables. Per tant, caldria eliminar aquest 
paràgraf de l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: Quan en l’esborrany de l’Informe  es fa referència a cap suport documental, 
no es tenen en compte els documents comptables, ja que si aquests tipus de documents 
no existiren, les actuacions serien de major gravetat. En aquest sentit, en l’esborrany de 
l’Informe comentem exactament el contrari, que els documents comptables s’han 
realitzat sense cap suport documental que els justifique. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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5.- Apartat 3.2, paràgraf 9é i 10é de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En la documentació que hi ha en l’expedient administratiu 
consten tres documents d’ingrés mitjançant els quals s’ingressen en la caixa municipal 
les quantitats disposades així com un document K de justificació de les utilitzades. En 
conseqüència, haurien d’eliminar-se aquests dos paràgrafs o substituir-los per un altre 
en els termes següents: “S’han justificat quantitats anticipades per import de 282,65 
euros, i se n’ha reintegrat la resta durant l’exercici de 2011, en ser l’últim  reintegrament 
de data 22 de novembre d’aquell any”. 

Comentaris: Es manifesta una disconformitat amb l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe, que es limita a fer una relació detallada dels diversos fets que s’han produït 
quant al tema, amb la màxima precisió i sense realitzar cap tipus de valoració. En aquest 
sentit, en l’escrit d’al·legacions no es proposa cap argument que contradiga els fets 
ressenyats en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

6.- Apartat 3.2, paràgraf 3r de la pàgina 31 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions es manifesta la disconformitat respecte 
a la valoració que es realitza en aquest paràgraf de l’esborrany de l’Informe, ja que es 
considera que sí que hi ha fonament legal per a realitzar acomptes i que les despeses es 
troben degudament, com així ho ha reconegut el mateix Ajuntament. 

Comentaris: No es tracta formalment d’una al·legació, sinó de manifestar una 
discrepància amb allò que expressa l’esborrany de l’Informe, sense aportar cap 
fonament, raó per la qual no cal efectuar cap consideració. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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