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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius i abast de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon efectuar el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del 
sector públic valencià; així com dels comptes que justifiquen tal activitat. 

L'article 2.1.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, disposa que –als efectes del que es preveu en aqueixa Llei– en 
el sector públic valencià s'integren les entitats locals que conformen el territori de la 
Comunitat Valenciana, així com els organismes autònoms, les empreses públiques i tots 
aquells ens que depenguen de les dites entitats locals valencianes o que es troben 
participats majoritàriament per aquestes. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessions realitzades el 20 de desembre de 
2007 i el 21 d'abril de 2008, aprovà el Programa Anual d'Actuació corresponent a l'any 
2008, en el qual es va acordar la realització d'un informe de fiscalització horitzontal 
sobre determinades àrees de gestió de diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

Els ajuntaments fiscalitzats –d'acord amb el que s'expressa en el Programa Anual 
d'Actuació de la institució–, són els següents: l'Alfàs del Pi, Bolulla i la Vall de Laguar 
a la província d'Alacant, i Anna, Bonrepòs i Mirambell, Real de Gandia, Salem i Torís a 
la província de València. 

L'article 7.a) de la Llei de la Sindicatura de Comptes determina que, en l'exercici de les 
competències que la institució té assignades, aquesta podrà examinar i censurar els 
comptes de les entitats locals. No obstant això, la Sindicatura de Comptes no ha realitzat 
vuit informes complets de fiscalització sobre els comptes de cada un dels ajuntaments a 
què es refereix l'Informe, sinó que ha fet un informe de fiscalització de determinats 
documents del Compte General de les entitats esmentades; en concret, del resultat 
pressupostari i del romanent de tresoreria. 

Hem comprovat, per a tots els ajuntaments, si la formació de les dues dites magnituds 
ha sigut adequada –segons el que s'estableix en les regles corresponents de les 
instruccions de comptabilitat local– i si hom les ha incloses en els apartats respectius del 
Compte General; també hem analitzat si les despeses amb finançament afectat han sigut 
calculades adequadament, i verificat si era raonable el càlcul dels drets pendents de 
cobrament considerats de difícil o impossible recaptació. 

A fi de conéixer si ambdues magnituds podien estar desvirtuades, n'hem analitzat els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i el "major" del compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost"; així com el compliment del 
principi d'estabilitat pressupostària. 
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L'enfocament bàsic de la fiscalització s'ha materialitzat a través de la comptabilitat 
pressupostària i hem analitzat la comptabilitat patrimonial solament en aquells aspectes 
significatius no considerats en la pressupostària. 

El treball s'ha desenvolupat conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l'Estat Espanyol, i d'acord amb les "Directius tècniques de fiscalització" 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

1.2 Legislació bàsica aplicable a les entitats locals 

La legislació bàsica aplicable a l'organització i el funcionament dels ajuntaments durant 
l'exercici de 2006, i que s'ha tingut en compte en la realització de les tasques de 
fiscalització, ha sigut la següent: 

- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern 
Local. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

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

- Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, per mitjà del qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals. 

- Decret de 17 de juny de 1955, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 

La legislació bàsica aplicable a la gestió economicofinancera dels ajuntaments 
fiscalitzats i que s'ha tingut en compte durant els treballs realitzats, ha sigut la següent: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4042/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova el model simplificat de la Instrucció de Comptabilitat 
Local. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4040/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova el model bàsic de la Instrucció de Comptabilitat Local. 

1.3 Règim pressupostari i comptable aplicable a les entitats locals 

La subjecció dels ajuntaments al règim de comptabilitat pública comporta l'obligació de 
rendir comptes de les respectives operacions a la Sindicatura de Comptes, siga quina 
siga la seua naturalesa. 

Les tres ordres per mitjà de les quals s'aproven els tres models de comptabilitat local, 
estableixen un model bàsic, que és opcional i que solament s'aplica a aquelles entitats 
locals amb un pressupost inferior a 300.000 euros, amb independència de la població. 

El model simplificat s'aplica als municipis amb un pressupost fins als 300.000 euros, o a 
aquelles entitats que tinguen un pressupost entre 300.001 i 3.000.000 d'euros, si la seua 
població no supera els cinc mil habitants; així com a les altres entitats locals amb 
pressuposts no superiors a 3.000.000 d'euros. 

El model normal s'aplica a aquells municipis que tinguen pressuposts superiors als 
3.000.000 d'euros, o entre 300.001 i 3.000.000 d'euros si compten amb més de cinc mil 
habitants; així com a les altres entitats locals amb pressupost superior a 3.000.000 
d'euros. 

Desenvolupant el que es preveu en l'article 209 de la LRHL (text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), en les regles 98 i 86 dels models normal i 
simplificat de les instruccions de comptabilitat local s'indica que els documents que 
integren el Compte General de les entitats locals són els següents: balanç, compte del 
resultat economicopatrimonial, estat de liquidació del pressupost i memòria. 

D'acord amb la nova Instrucció de Comptabilitat Local, model normal, que començà a 
aplicar-se en l'exercici de 2006, el romanent de tresoreria passa de ser una magnitud de 
caràcter financer, a ser una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari. 
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A conseqüència d'aqueixa nova concepció, el romanent de tresoreria ve a ser 
l'acumulació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors, i no l'excedent de liquiditat 
a curt termini (tal com s'entenia en l'anterior Instrucció de Comptabilitat de1990); raó 
per la qual ara representa un recurs per a finançar despesa, si el romanent és positiu, o 
per a finançar dèficit, si és negatiu. 
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2. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L'ALFÀS DEL PI 

2.1 Informació general 

El municipi de l'Alfàs del Pi es troba a la província d'Alacant i té una superfície de 19,3 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 18.469 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2006, ve mantenint un considerable creixement en els últims 
cinc anys. Quant a l'activitat local, destaca el turisme, que és considerat l'activitat 
econòmica principal; així com l'agricultura de la vinya, l'olivera i el taronger. 

Durant l'exercici fiscalitzat, els llocs de Secretaria General i Intervenció han estat 
ocupats en propietat per dos funcionaris de carrera de l'Administració local amb 
habilitació estatal; mentre que el lloc de Tresoreria, l'ha ocupat una funcionària de 
carrera de l'Ajuntament. 

L'abast de la fiscalització parcial de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, es 
limita a determinades àrees significatives; tal i com s'ha indicat en l'apartat 1.1 de 
l'Informe. En relació amb aquesta entitat local, hem revisat el resultat pressupostari i el 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2006. 

2.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'ha posat de manifest una circumstància que afecta de forma significativa l'adequació 
del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

S'ha comprovat que, en data 31 de desembre de 2006, existien creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost per import d'1.454.092 euros, la qual cosa significa en 
la pràctica un major dèficit pressupostari i un major romanent de tresoreria negatiu; tal i 
com es detalla en l'apartat 2.3 de l'Informe. 

Cal fer notar així mateix, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.1 de l'Informe, que s'han posat de manifest durant el període objecte de 
fiscalització els incompliments rellevants de la normativa jurídica a què està sotmés 
l'Ajuntament que indiquem a continuació: 

- Els comptes generals dels exercicis de 2001 a 2005 han sigut aprovats pel Ple de 
l'entitat en l'exercici de 2007, cosa que incompleix de forma notòria els terminis 
prevists en l'article 212 de la LRHL; tal com analitzem en l'apartat 2.3 de 
l'Informe. 

- D'acord amb el que s'assenyala en l'apartat 2.4 de l'Informe, s'ha produït un 
incompliment de l'article 22.1 de la Llei 18/2001, General d'Estabilitat 
Pressupostària, ja que hom no ha elaborat ni aprovat cap pla economicofinancer 
a mitjà termini per tal de corregir la situació de desequilibri existent. 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

- 10 - 

- D’acord amb el que recull l’apartat 2.3, en l’exercici 2006 s’han finançat 
modificacions de crèdits a càrrec d’un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de l’exercici anterior inexistent, cosa que implica un incompliment del 
que disposa l’article 177 de la LRHL i de l’article 36 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril. 

- En el procediment d’aprovació de la modificació pressupostària finançada a 
càrrec a un inexistent romanent de tresoreria per a despeses generals, l’Entitat no 
s’ha ajustat al procediment previst en l’article 177.2 de la LRHL, en la mesura 
en què no ha sigut sotmesa a un informe previ de la Intervenció, tal com 
indiquem en l’apartat 2.3 de l’Informe. 

En els diferents apartats del present Informe recollim també una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa l’adequació dels 
comptes fiscalitzats dels principis comptables aplicables, o sense tenir la qualificació 
d’incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen l’actuació de 
l’Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans 
responsables de l’Entitat. 

2.3 Resultat pressupostari 

Les previsions inicials del pressupost de l’exercici de 2006 mostren un superàvit de 
471.504 euros, equivalent al dèficit del romanent de tresoreria obtingut en la liquidació 
del pressupost de l’exercici de 2004, en aplicació de les mesures regulades per l’article 
193 del TRLHL. 

L’informe de la Intervenció del primer de juny de 2006 sobre el projecte de pressupost 
general per a l’exercici de 2006, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 16 de 
juny de 2006, indica, pel que fa al compliment del principi d’estabilitat en els termes 
prevists en la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, que l’Ajuntament es 
troba en una situació de desequilibri. 

A fi de restaurar l’equilibri pressupostari, en aplicació de l’article 22.1 de la citada 
norma, l’informe de la Intervenció indicava que el Ple de l’Entitat, en el termini dels 
tres mesos següents a l’aprovació del pressupost, havia d’aprovar un pla 
economicofinancer a mitjà termini per a corregir el dit equilibri. Hem comprovat que 
aquest pla no ha sigut elaborat ni aprovat per l’Ajuntament. 

En conclusió, cal assenyalar que la mesura adoptada en el pressupost de l’exercici 2006, 
d’acord amb l’article 193 de la LRHL per a equilibrar el romanent de tresoreria negatiu 
de l’exercici de 2004, no ha funcionat eficaçment, ja que s’hi ha generat un nou dèficit 
pressupostari i un romanent de tresoreria negatiu. 

Per tant, tenint en compte així mateix els creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost, la necessitat de finançament segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
l’existència d’un estalvi net negatiu, caldria elaborar i aplicar un pla de sanejament 
economicofinancer a mitjà termini. 
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Aquest pla de sanejament hauria de recollir les mesures de gestió, tributàries, financeres 
i pressupostàries per permetre recuperar l’equilibri i garantir el retorn a una situació 
d’estabilitat pressupostària. 

El Compte General de l’exercici de 2006 de l’Ajuntament va ser aprovat de manera 
conjunta amb els expedients dels comptes generals dels exercicis  de 2001 a 2005 pel 
Ple de l’Entitat, en la sessió ordinària celebrada el 30 de novembre de 2007, fora del 
termini legal establit per a aprovar-lo. 

Amb data 18 de febrer de 2008, mitjançant un ofici de l’alcalde de l’Alfàs del Pi, va 
retre en suport informàtic i procediment telemàtic, el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006, conegut i aprovat per l’Entitat. 

La liquidació del pressupost de l’exercici de 2006, integrant del Compte General, va ser 
aprovada per la Resolució de l’Alcaldia de 30 d’agost de 2007, fora del termini legal 
establit per a aprovar-la. Cal indicar que la comptabilitat de l’exercici de 2006 ha sigut 
duta d’acord amb la nova Instrucció de Comptabilitat Local per mitjà del seu model 
normal. 

D’acord amb la regla 98 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal, un dels 
comptes integrants del compte de la mateixa Entitat, és l’estat de liquidació del 
pressupost, que està format per la liquidació del pressupost de despeses, la liquidació 
del pressupost d’ingressos i el resultat pressupostari. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de 
l’Ajuntament corresponents a l’exercici de 2006, són els que detallem tot seguit en 
euros: 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Eexec. Recaptació Recap. 

Imposts directes 5.662.500 0 5.662.500 5.150.109 91,0% 4.618.052 89,7% 

Imposts indirectes 901.000 0 901.000 719.422 79,8% 694.402 97,5% 

Taxes i d’altres ingres. 3.254.165 352.676 3.606.841 3.190.840 88,5% 2.482.396 77,8% 

Transfers. corrents 3.808.258 54.000 3.862.258 2.831.259 73,3% 2.637.971 93,2% 

Ingressos patrimonials 253.279 22.084 275.363 167.355 60,8% 154.701 92,4% 

Alien. inversions reals 79.000 0 79.000 78.504 99,4% 78.504 100,0% 

Transferències capital 3.317.515 404.885 3.722.400 445.620 12,0% 225.133 51,0% 

Actius financers 0 4.888.127 4.888.127 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 2.444.244 0 2.444.244 2.143.071 87,7% 2.143.071 100,0% 

Total 19.719.961 5.721.772 25.441.733 14.726.180 57,9% 13.034.230 88,5% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 6.446.174 (246.948) 6.199.226 6.019.634 97,1% 6.017.270 100,0,% 

Compra béns i serveis 5.238.084 302.072 5.540.156 5.518.318 99,6% 4.358.549 79,0% 

Interessos 193.145 (3.821) 189.324 158.793 83,9% 141.277 89,0% 

Transfers. corrents 453.791 8.537 462.328 435.722 94,2% 251.182 57,6% 

Inversions reals 5.800.067 5.661.932 11.461.999 3.511.347 30,6% 2.676.444 76,2% 

Transferències capital 76.381 0 76.381 0 0,0% 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 1.040.815 0 1.040.815 970.426 93,2% 890.921 91,8% 

Total 19.248.457 5.721.772 24.970.229 16.614.240 66,5% 14.335.643 85,9% 

Quadre 1 
 

El quadre següent recull, en euros, el resultat pressupostari de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres del de 2005 i les variacions entre els dos exercicis: 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents (73.482) 2.357.316 (103,1%)

b. D’altres operacions no financeres (2.987.223) (1.529.240) (95,3%)

1. Total operacions no financeres  (3.060.705) 828.076 (469,6%)

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers 1.172.645 315.327 271,9%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1.888.060) 1.143.403 (265,1%)

 (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 0 0 --

(+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 2.443.591 1.175.077 108,0%

(–) Desviacions de finançament positives de l’exercici 1.752.708 2.038.766 (14,0%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1.197.177) 279.714 (528,0%)

Quadre 2 
 

Podem observar que l’execució pressupostària sobre les xifres definitives de l’exercici 
de 2006 determinen un percentatge del 67% pel que fa a les despeses i un 58% quant als 
ingressos. Respecte als graus de compliment, la liquidació del pressupost de l’exercici 
de 2006 té un grau de pagament del 86% de les obligacions reconegudes, enfront d’un 
grau de cobrament del 89% dels drets reconeguts. 

Els drets reconeguts en l’exercici de 2006 han pujat a 14.726.180 euros, mentre que les 
obligacions reconegudes foren de 16.614.240 euros, cosa que va originar un resultat 
pressupostari negatiu de l’exercici d’1.888.060 euros. 

D’acord amb l’informe de la Intervenció de 30 d’agost de 2007 sobre la liquidació del 
pressupost de 2006, la causa principal de l’obtenció del resultat negatiu ha sigut la 
reducció dels ingressos respecte a les previsions inicials, sobretot en els ingressos per 
participació en els tributs de l’Estat i menor mesura als imposts o taxes municipals, 
mentre que pel costat de les despeses destaquen els increments dels capítols de 
“Despeses de personal” i de “Compres de béns i serveis”. 

En relació amb el capítol de “Despeses de personal”, destaquen obligacions 
reconegudes corresponents a les retribucions dels alts càrrecs i el personal eventual, que 
en l’exercici de 2006 pujaren a 576.781 euros que representen un 9,6% del total de les 
obligacions reconegudes en el citat capítol pressupostari. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, puix que s'hi ha posat de manifest una necessitat de finançament de 
4.437.569 euros. 
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En aquest sentit, l’informe de la Intervenció de 30 d’agost de 2007, assenyala que 
l’Ajuntament es troba en una situació de desequilibri en relació amb la Llei 18/2001, de 
12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària i que la dita situació, unida a 
l’existència d’un estalvi net negatiu, implica l’obligació d’elaborar un pla de sanejament 
financer per un període de tres anys que permeta reequilibrar la situació 
economicofinancera local. 

El resultat pressupostari negatiu ha sigut ajustat per les desviacions negatives i positives 
de finançament de l’exercici que van pujar a 2.443.591 euros i 1.752.708 euros, 
respectivament, cosa que va situar el resultat pressupostari ajustat negatiu en 1.197.177 
euros. 

Hem comprovat que mentre que el romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici de 2005, pujava a 8.266 euros, en l’exercici de 2006 s’han finançat 
modificacions de crèdit a càrrec del citat romanent per un import de 150.000 euros, per 
la qual cosa podem concloure que s’han realitzat modificacions de crèdit per un import 
de 141.743 euros, que han sigut finançats a càrrec d’un romanent de tresoreria 
inexistent. 

L’esmentada actuació de l’Ajuntament comporta un incompliment del que disposa 
l’article 177 de la LRHL i de l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el citat precepte legal, en la mesura en què disposa que els crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit es podran finançar a càrrec del romanent líquid de 
tresoreria, calculat d’acord amb el que estableixen els articles 101 a 104 de la LRHL, 
circumstància aquesta que no concorre en aquest supòsit. 

Cal dir que l’Entitat no s’ha ajustat al procediment previst en l’article 177.2 de la 
LRHL, en la mesura en què l’expedient de la citada modificació pressupostària no ha 
sigut informat per la Intervenció, amb caràcter previ a la submissió del Ple. 

En relació amb les despeses de finançament afectat i les desviacions de finançament, cal 
indicar que d’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, les desviacions de 
finançament de l’exercici, corresponents a projectes de despeses amb finançament 
afectat, han pujat a 2.443.591 euros, les negatives; mentre que les positives han sigut 
d’1.752.708 euros. Hem verificat una mostra significativa de projectes de despeses amb 
finançament afectat per mitjà de l’execució pressupostària de l’exercici de 2006 i 
anteriors, sense que s’hi haja posat de manifest cap circumstància que haja de ser 
ressaltada. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost de 2006, fa referència a la 
necessitat d’un reconeixement extrajudicial de crèdits per una quantia d’1.204.782 
euros, sense que s’hi detallen de forma exacta les despeses realitzades durant l’exercici 
de 2006 que no es van poder imputar al pressupost de l’Entitat. 

Cal dir que el citat import no correspon amb el que recull el compte 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”, del balanç de l’Entitat, a la data de 
tancament de l’exercici, el qual té un saldo d’1.454.092 euros, corresponent a les 
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despeses realitzades, o béns i serveis efectivament meritats i no comptabilitzats en el 
pressupost per falta de consignació pressupostària. 

Quant a això, hem d’indicar que tant el saldo pressupostari de l’exercici, com el 
romanent de tresoreria, estan afectats pels imports corresponents al reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

2.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tots referits a 31 de desembre de l’exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2006, i la 
seua comparança amb l’exercici anterior, és el següent, en euros: 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 4.605.919 5.351.084 (13,9%) 

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.099.007 3.667.773 (15,5%) 

 + del pressupost corrent 1.691.949 2.912.381 (41,9%) 

 + de pressuposts tancats 1.882.361 995.564 89,1% 

 + d’operacions no pressupostàries 174.035 167.307 4,0% 

 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 649.338 407.479 59,4% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 4.869.090 4.192.676 16,1% 

 + del pressupost corrent 2.278.597 1.729.056 31,8% 

 + de pressuposts tancats 98.433 89.959 9,4% 

 + d’operacions no pressupostàries 2.555.628 2.373.661 7,7% 

 – pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 63.568 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) 2.835.836 4.826.181 (41,2%) 

II. – Saldos de cobrament dubtós 140.329 79.768 75,9% 

III. – Excessos de finançament afectada 4.309.308 4.738.147 (9,1%) 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) (1.613.801) 8.266 (19.623,4%) 

Quadre 3 
 

Com podem observar en el quadre anterior, l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi, en l’exercici 
de 2006, ha tingut un romanent de tresoreria negatiu per un import d’1.613.801 euros. 
En relació amb els fons de tresoreria en la data de tancament de l’exercici, hem rebut 
documentació bancària acreditativa dels saldos integrants del saldo de tresoreria, així 
com les seues conciliacions bancàries. 

Pel que fa a l’estat de tresoreria i l’acta d’arqueig, en data 31 de desembre de 2006, 
s’han posat de manifest que determinats comptes corrents corresponents a “Pagaments 
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per justificar” i el compte “Banc nòmines”, presenten saldos en l’acta d’arqueig, sense 
que s’hi hagen justificat les raons per les quals s’han produït aquesta circumstància. 

El resultat pressupostari d’exercicis anteriors s’ha vist alterat en l’exercici de 2006 com 
a conseqüència de rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i 
obligacions pendents de pagament, segons el detall següent, amb les xifres expressades 
en euros: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (169.239) (4.447) (164.792) 

b. D’altres operacions no financeres (22.374) 0 (22.374) 

1. Total operacions no financeres (191.613) (4.447) (187.166) 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 0 0 0 

Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors (191.613) (4.447) (187.166) 

Quadre 4 
 

Els drets pendents  de cobrament a 31 de desembre de 2006 procedents tant d’exercicis 
tancats com de l’exercici corrent, són els següents, en euros: 

 
Any 

d'antiguitat 
Pendent 

de cobrament 

1993 90.794 

1995 39.950 

1996 11.636 

1998 153.161 

1999 21.301 

2000 50.056 

2001 102.439 

2002 90.557 

2003 49.338 

2004 132.927 

2005 1.140.203 

Total tancats 1.882.361 

2006 1.691.949 

Total drets 3.574.310 

Quadre 5 
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En l’exercici de 2006, l’Ajuntament ha realitzat una estimació de drets pendents de 
cobrament que haurien de considerar-se de cobrament dubtós, per un import de 140.329 
euros. Aquesta estimació, d’acord amb la base 57 de les bases d’execució 
pressupostària, està fonamentada en l’ús de mètodes d’inferència estadística aplicada 
sobre les xifres dels drets cancel·lats per insolvència i d’altres causes en els últim cinc 
exercicis. 

L’informe de la Intervenció de 30 d’agost de 2007, sobre la liquidació del pressupost de 
2006, indica com a mesura que s’ha d’adoptar, la depuració gradual dels saldos deutors 
d’exercicis tancats i un canvi en la forma de determinació de l’estimació de la morositat. 

Quant a això, atés l’elevat volum de drets pendents de cobrament tant de l’exercici com 
dels exercicis tancats, recomanem que s’establisca un criteri d’estimació dels saldos 
considerats de cobrament dubtós, més d’acord amb l’antiguitat i la naturalesa dels citats 
saldos i amb les seues possibilitats reals de realització. 

Pel que fa als “Excessos de finançament afectat”, cal assenyalar que l’Ajuntament, a la 
data de tancament de l’exercici de 2006, els ha calculats en 4.309.308 euros. Interessa 
observar, tal i com indica l’apartat 2.3 de l’Informe, que s’ha verificat una mostra 
significativa de projectes de despeses amb finançament afectat per mitjà de l’execució 
pressupostària de l’exercici de 2006 i anteriors, sense que s’hi hagen posat de manifest 
aspectes dignes d’esment. 

2.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi i d’acord amb el que 
hem dit en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions següents. 

En relació amb l’organització administrativa i comptable de l’Ajuntament i d’acord amb 
el que hem expressat en els apartats 2.3 i 2.4 de l’Informe: 

- A fi de conèixer la situació economicofinancera, l’Entitat ha d’aprovar els seus 
comptes anuals amb regularitat, d’acord amb el procediment i en els terminis 
prevists en l’article 212 de la LRHL. 

- Atenent la deficitària situació economicopressupostària en la qual es troba 
l’Ajuntament, es recomana elaborar urgentment un pla de sanejament a mitjà 
termini que permeta reequilibrar les magnituds pressupostàries i retornar a una 
situació d’estabilitat pressupostària. 

- L’Entitat ha d’ajustar els seus procediments pressupostaris al que disposen la 
LRHL i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del citat 
text legal, assegurant que la Intervenció desenvolupe totes les funcions que li 
assigna la normativa vigent. 
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- L’Ajuntament ha d’elaborar amb major rigor els capítols d’ingressos dels seus 
pressuposts anuals, i procurar que les previsions que s’hi recullen es 
corresponguen amb les expectatives reals dels ingressos de l’Entitat, tant pel que 
fa a la participació en els tributs de l’Estat, com als seus tributs propis. 

- En la gestió dels seus ingressos l’Ajuntament ha de desenvolupar totes les 
mesures que puga per tal d’oferir una gestió més eficient, i millorar els nivells 
d’ingressos reconeguts i efectivament recaptats. 

En relació amb el resultat pressupostari i d’acord amb el que hem expressat en l’apartat 
2.3 de l’Informe: 

- El finançament dels expedients de modificació de crèdits ha de realitzar-se a 
càrrec dels recursos reals existents en l’Entitat i d’acord amb la normativa vigent 
i els criteris recollits en les bases d’execució del pressupost. 

- La gestió economicofinancera de l’Entitat, ha d’ajustar-se a les previsions 
pressupostàries aprovades per a cada exercici, i imputar amb rigor les despeses a 
l’exercici en què s’han meritat, d’acord amb els principis comptables públics 
recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local. 

- En els supòsits en què s’hi hagen produït  despeses que no pogueren ser 
imputades a l’exercici pressupostari en el qual es realitzaren, l’Entitat ha de 
promoure els preceptius expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i 
procurar que aquests ho siguen per les quantitats suficients per a regularitzar 
aquestes situacions. 

Pel que fa al romanent de tresoreria i d’acord amb el que hem explicat en l’apartat 2.4 
de l’Informe: 

- En els supòsits en què es tanque l’exercici amb un romanent de tresoreria 
negatiu, l’Ajuntament ha d’adoptar alguna de les mesures previstes en l’article 
193 de la LRHL. 

- Les ordres de pagaments per justificar han d’estar regularitzades al tancament de 
l’exercici i evitar que tant l’estat de tresoreria com l’acta d’arqueig a 31 de 
desembre recullen saldos pendents de liquidar. 

- En relació amb els saldos considerats de cobrament dubtós, l’Entitat ha 
d’establir un criteri d’estimació més d’acord amb el volum de pendent de 
cobrament, l’antiguitat, la naturalesa i les possibilitats de cobrament dels saldos 
citats. 
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3. FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ANNA 

3.1 Informació general 

El municipi d'Anna està situat a la província de València i la seua població, que arriba 
als 2.673 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006, s'ha incrementat en 
un 7,6% des de l'any 2002. 

D'acord amb el Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol (que regula la provisió de llocs 
de treball de l'Administració local reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal), a l'Ajuntament d'Anna, en funció de la seua població i de l'import del seu 
pressupost, li correspon una secretaria de classe tercera. Aquesta plaça està ocupada en 
propietat des de l'any 2004. 

Tanmateix, a la data de realització del present Informe, el titular de la plaça de secretari-
interventor es troba en la situació de serveis especials; raó per la qual la plaça està 
ocupada de forma provisional per un funcionari amb habilitació estatal. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 11 de desembre de 2008, acordà 
designar un regidor de l'Entitat perquè exercís el càrrec de tresorer, funció en la qual ha 
substituït una auxiliar administrativa de l'Ajuntament, que venia exercint-la des del dia 
19 de juliol de 1999. 

S'ha de manifestar, així mateix, que la gestió comptable de l'Ajuntament, la realitza          
–juntament amb unes altres tasques administratives– una funcionària del grup D que 
ocupa el lloc de treball d'auxiliar administrativa, i que l'Entitat no ha aprovat 
procediments administratius que asseguren una adequada gestió de les factures que es 
presenten en l'Entitat. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives (tal com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe), en 
concret, a l'anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria de l'exercici de 
2006. 

3.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- S'ha comprovat que, en data 31 de desembre de 2006, hi havia creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost per un import de 353.987 euros, cosa 
que en la pràctica significa un major dèficit pressupostari i un major romanent 
de tresoreria negatiu; tal com es detalla en els apartats 3.2 i 3.3 de l'Informe. 
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- En el desenvolupament del treball de fiscalització, no s'ha pogut comprovar la 
correcció dels saldos de dubtós cobrament imputats al càlcul del romanent de 
tresoreria, perquè l'Entitat no ens va facilitar les bases d'execució del pressupost 
de l'exercici de 2006 que s'aprovaren juntament amb el pressupost de l'exercici. 

Cal fer notar així mateix, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en 
l'apartat 1.1 de l'Informe, que s'ha posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, la circumstància que es recull a continuació, la qual representa un 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a què està sotmés l'Ajuntament: 

- Pel que fa al seguiment, control i càlcul de les desviacions de finançament que 
es generen en l'execució dels projectes d'inversió, l'Entitat no aplica el que 
s'estableix en les regles 48 i 83 del model normal de la Instrucció de 
Comptabilitat d'Administració Local per a efectuar el càlcul, seguiment i control 
de les dites desviacions. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, a més a més, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
l'adequació dels comtes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'entitat local. 

3.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros: 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptació Recap. 

Imposts directes 663.500 0 663.500 685.187 103,3% 581.716 84,9% 

Imposts indirectes 501.957 0 501.957 198.309 39,5% 198.014 99,9% 

Taxes i d'altres ingres. 823.831 521.560 1.345.391 1.359.658 101,1% 1.283.107 94,4% 

Transfers. corrents 561.208 15.916 577.124 537.141 93,1% 461.659 85,9% 

Ingressos patrimonials 14.253 0 14.253 1.925 13,5% 1.925 100,0% 

Alienació invers. reals 0 0 0 21.237 -- 21.237 100,0% 

Transfers. de capital 349.359 621.940 971.299 908.895 93,6% 0 0,0% 

Actius financers 0 41.527 41.527 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 2.914.108 1.200.943 4.115.051 3.712.352 90,2% 2.547.658 68,6% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 747.930 4.900 752.830 738.018 98,0% 729.296 98,8% 

Compra béns i serveis 1.151.141 161.850 1.312.991 1.234.588 94,0% 1.029.088 83,4% 

Interessos 98.955 0 98.955 90.495 91,5% 90.495 100,0% 

Transfers. corrents 119.851 675 120.526 119.409 99,1% 117.232 98,2% 

Inversions reals 629.526 1.033.518 1.663.044 1.507.722 90,7% 326.479 21,7% 

Transfers. de capital 4.533 0 4.533 0 0,0% 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 162.172 0 162.172 156.063 96,2% 156.063 100,0% 

Total 2.914.108 1.200.943 4.115.051 3.846.295 93,5% 2.448.653 63,7% 

Quadre 6 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, les dades referents al grau de realització, tant 
dels drets reconeguts com de les obligacions reconegudes, representen uns percentatges 
molt limitats, ja que es situen en sengles percentatges del 68,6% i del 63,7%, i que 
l'Entitat ha de millorar en exercicis futurs. La liquidació del pressupost de l'exercici 
corrent presenta un dèficit de 133.944 euros, a conseqüència que les obligacions 
reconegudes de l'exercici han superat els drets reconeguts en aqueix import. 
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En el quadre següent es mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 599.710 (578.098) 203,7% 

b. D'altres operacions no financeres (577.591) 262.540 (320,0%) 

1. Total operacions no financeres 22.119 (315.558) 107,0% 

2. Actius financers 0 0 -- 

3. Passius financers (156.063) 0 -- 

Resultat pressupostari de l'exercici (133.944) (315.558) 57,6% 

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 41.527 0 -- 

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 -- 

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 60.098 0 -- 

Resultat pressupostari ajustat (152.515) (315.558) 51,7% 

Quadre 7 
 

El resultat pressupostari és un resum analític de la liquidació del pressupost d'ingressos i 
de la liquidació del pressupost de despeses. Aquests tres documents conformen l'estat de 
liquidació del pressupost, el qual, al seu torn, constitueix un dels quatre documents que 
integren el Compte General de l'Entitat. 

Com podem comprovar en el quadre anterior, el resultat pressupostari ajustat de 
l'exercici de 2006 –igual com en l'exercici anterior–, s'ha liquidat amb un dèficit que 
arriba a un import de 152.515 euros. 

El dèficit generat en l'exercici de 2006 és conseqüència, fonamentalment, de les 
obligacions reconegudes per operacions financeres en el capítol 9, "Passius financers". 
Aquestes obligacions, per import de 156.063 euros, corresponen a les amortitzacions 
d'operacions d'endeutament que l'Ajuntament té amb entitats de crèdit, les quals s'han 
realitzat durant l'exercici. L'estat del deute de l'Ajuntament, a la data de tancament de 
l'exercici de 2006, ascendia a 2.116.276 euros. 

A la data de tancament de l'exercici de 2006, el compte 413, "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost", presentava un saldo de 353.987 euros, i s'ha 
comprovat que en l'Acord del Ple de l'Entitat de 28 de març de 2007 es va formalitzar 
un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d'obligacions d'exercicis 
anteriors per un import de 70.364 euros. 

Quant a la resta de la quantitat recollida en el saldo del compte citat, no tenim 
constatació que l'Entitat haja promogut els preceptius expedients de reconeixement 
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extrajudicial de crèdits que exigeix l'article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 
que desenvolupa la LRHL en matèria de pressuposts. 

En conseqüència amb el que hem expressat en els paràgrafs anteriors, a l'hora de valorar 
el resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2006 calculat per l'Ajuntament (el qual 
es desprén de la liquidació del pressupost aprovada), s'haurien de tenir en compte les 
despeses realitzades fins al dia 31 de desembre de 2006 que no foren imputades al 
pressupost, per un import de 353.987 euros. 

Després de realitzar els corresponents ajusts al resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, ja que s'hi ha posat de manifest una necessitat de finançament de 
706.758 euros. 

Pel que fa a l'execució de l'estat d'exercicis tancats, els drets i les obligacions que 
l'Ajuntament ha anul·lat en l'exercici de 2006 són els següents: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (7.333) 0 (7.333)

b. D'altres operacions no financeres (101) 0 (101)

1. Total operacions no financeres (7.434) 0 (7.434)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (7.434) 0 (7.434)

Quadre 8 
 

3.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament, tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006, i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostra en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 577.425 365.714 57,9% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.048.148 1.837.310 11,5% 

 + del pressupost corrent 1.164.695 687.413 69,4% 

 + de pressuposts tancats 807.728 1.078.471 (25,1%) 

 + d'operacions no pressupostàries 82.360 80.860 1,9% 

 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 6.635 9.434 (29,7%) 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 2.690.217 2.328.669 15,5% 

 + del pressupost corrent 1.397.643 977.952 42,9% 

 + de pressuposts tancats 587.815 650.230 (9,6%) 

 + de pressuposts d'ingressos 0 0 -- 

 + d'operacions no pressupostàries 704.759 700.487 0,6% 

 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) (64.644) (125.645) 48,6% 

II. – Saldos de dubtós cobrament 141.491 20.000 607,5% 

III. – Excessos de finançament afectat 0 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) (206.135) (145.645) (41,5%) 

Quadre 9 
 

En relació amb les xifres recollides en el quadre anterior, interessa observar que el 
romanent de tresoreria de l'exercici de 2005 ha sigut calculat per la Sindicatura de 
Comptes a partir dels estats comptables facilitats per l'Ajuntament, ja que aquest no 
havia calculat el dit romanent de forma adequada. 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'Entitat presenta un saldo negatiu en el 
romanent de tresoreria per a despeses generals dels exercicis de 2005 i 2006 per sengles 
imports de 145.645 euros i 206.135 euros. Aquestes circumstàncies són conseqüència, 
fonamentalment, del dèficit generat per operacions econòmiques de l'exercici corrent i, 
sobretot, del dèficit generat en les operacions econòmiques d'índole no pressupostària. 

Les conclusions de major interés que es poden formular després d'haver realitzat 
l'anàlisi del romanent de tresoreria, són les següents: 

- L'import negatiu de 206.135 euros de romanent de tresoreria per a despeses 
generals de l'exercici de 2006 calculat per l'Entitat, s'hauria d'ajustar en la 
quantitat de 60.098 euros, corresponents als excessos de finançament afectat de 
l'exercici, els quals (d'acord amb l'article 102 del Reial Decret 500/1990 i amb la 
regla 83 de la Instrucció de Comptabilitat) haurien de minorar el romanent de 
tresoreria disponible per a finançar despeses generals. Aquest import d'excés de 
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finançament afectat correspon al finançament del projecte d'inversió "Col·lector 
sanejament general 3ª fase". 

- L'Entitat no ha establit cap procediment per a efectuar el seguiment i control de 
les despeses amb finançament afectat, i reconeix en l'exercici corrent tots els 
drets afectats al projecte i totes les obligacions, amb independència de la seua 
execució efectiva. 

 En aqueix sentit, hem comprovat que l'Ajuntament té en l'exercici de 2006 
projectes d'inversió d'execució plurianual que podrien generar a 31 de desembre 
de 2006 diferències de finançament i, en conseqüència, ajusts en el càlcul del 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 

- Tal com s'indica en l'apartat 3.3 de l'Informe, a la data de tancament de l'exercici 
de 2006 l'Entitat tenia despeses no imputades al pressupost per import de 
353.987 euros, circumstància que cal tenir en compte en la valoració del 
romanent de tresoreria. 

- L'Entitat ha imputat 141.491 euros com a drets pendents de cobrament de difícil 
recaptació o de dubtós cobrament, en el càlcul del romanent de tresoreria. 
Tanmateix, no hem pogut confirmar la correcció d'aquesta xifra, ja que no ens 
han facilitat les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2006, la qual 
cosa ha constituït una significativa limitació a l'abast del treball. 

 S'ha comprovat, d'altra banda, que entre els deutors qualificats de dubtós 
cobrament n'apareixen alguns que, per raó de la seua antiguitat, han d'haver 
prescrit; raó per la qual l'Entitat els ha de cancel·lar. 

3.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament d'Anna, i d'acord amb el que s'ha 
expressat en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions següents. 

En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i 
conformement al que s'ha indicat en els apartats 3.3 i 3.4 de l'Informe: 

- El Ple de l'Ajuntament, amb l'informe previ de la Intervenció, ha d'aprovar les 
normes que regulen els procediments administratius que hom ha de seguir en la 
gestió comptable de l'Entitat, amb la finalitat de garantir l'adequat registre de 
totes les seues operacions en el sistema d'informació comptable. 

- En els supòsits de despeses realitzades sense consignació pressupostària, 
l'Entitat ha d'aprovar la incorporació d'aqueixes despeses al pressupost 
mitjançant l'aprovació, per part del Ple, del preceptiu expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, d'acord amb el que es disposa en l'article 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
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- L'Entitat ha d'arbitrar tots els mecanismes que estiguen al seu abast per tal 
d'incrementar els graus de realització, tant dels drets reconeguts com de les 
obligacions reconegudes, a l'objecte d'assegurar una gestió pressupostària més 
eficient. 

En relació amb el resultat pressupostari, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 
3.3 de l'Informe, es recomana que l'Ajuntament ajuste la seua gestió 
economicofinancera al pressupost aprovat per a cada exercici, evitant realitzar despeses 
que no tinguen cobertura pressupostària i aplicant amb rigor els criteris d'imputació 
d'ingressos i despeses a cada un dels exercicis pressupostaris. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 3.4 de 
l'Informe: 

- L'Entitat ha de complir els preceptes establits en la LRHL i en la Instrucció de 
Comptabilitat de l'Administració Local a l'hora de calcular el romanent de 
tresoreria, de manera que oferisca una informació fiable i que es puguen complir 
els objectius financers per als quals se'n fa el càlcul. 

- En el cas d'haver romanent de tresoreria negatiu, l'Ajuntament ha de complir el 
que es disposa en l'article 193 de la LRHL, on s'estableixen tres tipus 
d'actuacions per als supòsits en què concórrega la citada circumstància. 

- L'Ajuntament ha de tenir en compte que l'import del romanent de tresoreria de 
l'exercici s'hauria d'ajustar en la mateixa quantia de les despeses per obligacions 
de 2006 pendents d'aplicar al pressupost i realitzades sense l'oportuna 
consignació pressupostària. 

- L'Entitat ha d'establir els procediments necessaris per a efectuar el seguiment, el 
control i la qualificació dels drets pendents de cobrament, tant d'exercici corrent 
com d'exercicis tancats, al final de cada exercici. 

- L'Ajuntament ha de millorar la gestió de cobrament dels drets reconeguts –tant 
d'exercici corrent com d'exercicis tancats–, com una garantia del finançament de 
les despeses, i regularitzar els drets pendents de cobrament que, per raó de la 
seua antiguitat i import, no siga previsible que hom vaja a realitzar. 

- L'Entitat ha d'establir uns procediments que facen possible el seguiment i control 
de les desviacions de finançament dels projectes d'inversió finançats totalment o 
parcialment amb fons extramunicipals. 
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4. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BOLULLA 

4.1 Informació general 

El municipi de Bolulla està situat a la província d'Alacant i té una superfície de 13,6 
quilòmetres quadrats. La seua població, que arriba als 390 habitants segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2006, manté un moderat creixement en els últims cinc anys. 
Quant a l'activitat local, destaca l'agricultura, que és considerada l'activitat econòmica 
principal, així com una petita activitat artesana de l'espart. 

Durant l'exercici fiscalitzat, el lloc de Secretaria-Intervenció ha estat ocupat, fins a 
començaments de desembre de 2006, per un funcionari de carrera d'Administració local 
amb habilitació nacional, i la resta de l'exercici, accidentalment per un funcionari de 
carrera de l'Ajuntament mateix. El lloc de Tresoreria ha estat ocupat en aquest període 
per un regidor, nomenat a aqueix efecte pel Ple de l'Ajuntament. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament s'ha limitat a 
determinades àrees significatives, tal i com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe; en 
concret, a l'anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria de l'exercici de 
2006. 

4.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- Tal com s'indica en l'apartat 4.3, el resultat pressupostari de l'exercici de 2006 no 
ha sigut ajustat en funció dels crèdits gastats finançats amb el romanent de 
tresoreria per a despeses generals, en la xifra de 9.064 euros. 

- D'acord amb el que s'assenyala en els apartats 4.3 i 4.4 de l'Informe, 
l'Ajuntament no porta un control de les despeses amb finançament afectat ni de 
les desviacions de finançament generades; de manera que es desconeix l'import a 
què pujarien les citades magnituds i el seu impacte sobre el resultat pressupostari 
i sobre el romanent de tresoreria de l'exercici de 2006. 

Així mateix, cal fer notar que –com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast 
descrit en l'apartat 1.1 de l'Informe– el Compte General de l'exercici de 2006 no ha sigut 
aprovat pel Ple de l'Entitat, cosa que incompleix el que es preveu en l'article 212.4 de la 
LRHL; aquesta circumstància suposa un incompliment rellevant de la normativa 
jurídica a què està sotmés l'Ajuntament. (Analitzem aquesta qüestió en l'apartat 4.3 de 
l'Informe). 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
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l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'entitat local. 

4.3 Resultat pressupostari 

El Compte General de l'exercici de 2006 de l'Ajuntament de Bolulla no ha sigut aprovat 
pel Ple de l'Entitat, malgrat el que es disposa en l'article 212.4 de la LRHL. En data 12 
de febrer de 2008, mitjançant un ofici de l'alcalde de Bolulla, es va rendir en aquesta 
Sindicatura de Comptes, en suport informàtic i pel procediment telemàtic, el Compte 
General de l'exercici de 2006 conegut per l'entitat local i pendent d'aprovació. 

La liquidació del pressupost de 2006 que integra el Compte General, va ser aprovada 
per Resolució de l'Alcaldia de 30 de gener de 2007. En relació amb aquest document del 
Compte General, interessa observar que tant l'informe del secretari-interventor, com la 
Resolució de l'Alcaldia que l'aprova, no recullen el detall numèric de les magnituds a 
què es refereix l'article 191.2 de la LRHL. 

La comptabilitat de l'exercici de 2006 de l'Ajuntament de Bolulla s'ha portat 
conformement al model bàsic de la nova Instrucció de Comptabilitat Local, ja que s'hi 
compleixen els paràmetres de població i de volum de pressupost requerits per la norma 
citada. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 

 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

- 29 - 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptac. Recap. 

Imposts directes 45.800 0 45.800 53.056 115,8% 45.740 86,2% 

Imposts indirectes 200.000 0 200.000 12.703 6,4% 12.703 100,0% 

Taxes i d'altres ingres. 18.750 0 18.750 26.345 140,5% 25.359 96,3% 

Transfers. corrents 43.850 0 43.850 60.122 137,1% 60.122 100,0% 

Ingressos patrimonials 300 0 300 949 316,3% 949 100,0% 

Alienació invers. reals 600 0 600 0 0,0% 0 -- 

Transfers. de capital 17.030 201.504 218.534 132.419 60,6% 97.594 74,0% 

Actius financers 0 26.766 26.766 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 326.330 228.270 554.600 285.594 51,5% 242.467 84,9% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líquids Pag. 

Despeses de personal 53.340 (8.800) 44.540 41.425 93,0% 41.425 100,0% 

Compra béns i serveis 64.000 17.800 81.800 67.103 82,0% 66.298 98,8% 

Interessos 800 0 800 488 61,0% 488 100,0% 

Transfers. corrents 14.540 0 14.540 8.488 58,4% 8.488 100,0% 

Inversions reals 159.010 219.270 378.280 159.409 42,1% 52.832 33,1% 

Transfers. de capital 14.000 0 14.000 0 0,0% 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 20.640 0 20.640 5.638 27,3% 5.638 100,0% 

Total 326.330 228.270 554.600 282.551 50,9% 175.169 62,0% 

Quadre 10 
 

En el quadre següent es recull, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 35.671 22.835 56,2% 

b. D'altres operacions no financeres (26.990) (20.939) (28,9%) 

1. Total operacions no financeres  8.681 1.896 357,9% 

2. Actius financers 0 0 -- 

3. Passius financers (5.638) (5.508) (2,4%) 

Resultat pressupostari de l'exercici 3.043 (3.612) 184,2% 

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria     
per a despeses generals 0 16.779 (100,0%) 

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 4.321 (100,0%) 

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 374 (100,0%) 

Resultat pressupostari ajustat 3.043 17.114 (82,2%) 

Quadre 11 
 
Després de realitzar els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, amb una capacitat de finançament de 1.421 euros. 

Els drets reconeguts en l'exercici de 2006 han ascendit a 285.594 euros; mentre que les 
obligacions reconegudes ascendiren a 282.551 euros, cosa que ha originat un resultat 
pressupostari de l'exercici de 3.043 euros, que no ha sigut ajustat pels crèdits gastats 
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i per les desviacions de 
finançament. 

En l'anàlisi del resultat pressupostari, s'ha fet un seguiment de les partides 
pressupostàries afectades per les modificacions de crèdit realitzades a càrrec del 
romanent de tresoreria per a despeses generals, així com dels romanents de crèdit 
corresponents, i s'hi ha observat que el romanent de tresoreria per a despeses generals 
utilitzat per a fiançar major despesa en l'exercici de 2006, ha ascendit a 9.064 euros. En 
aquest sentit, s'hi ha posat de manifest un defecte en l'ajust efectuat al resultat 
pressupostari, per 9.064 euros. 

En relació amb les despeses amb finançament afectat i amb les desviacions de 
finançament, es pot assenyalar que, en els comptes retuts telemàticament per 
l'Ajuntament, no s'inclou informació sobre els recursos afectats. Al seu torn, les 
magnituds del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria tampoc no recullen, 
respectivament, les desviacions de finançament ni els excessos de finançament afectat. 

Tanmateix, en l'anàlisi de l'execució pressupostària s'ha comprovat que hi ha projectes 
de despeses amb finançament afectat que podrien haver generat desviacions de 
finançament. En aquest sentit, els projectes de despeses "Inversions en terrenys 
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(tancats)" i "Electrificació rural", presenten desequilibris entre les obligacions 
reconegudes en l'exercici i els drets reconeguts en el mateix exercici, procedents 
d'agents que financen. 

Es desconeix l'import a què pujarien tant les desviacions de finançament de l'exercici de 
2006, com les desviacions acumulades; així com el seu impacte sobre el resultat 
pressupostari i sobre el romanent de tresoreria. 

Finalment, hem d'assenyalar que s'ha produït un incompliment de la regla 15 de la 
Instrucció de Comptabilitat Local, model bàsic, la qual assenyala que cal portar un 
seguiment i control de les despeses amb finançament afectat, per mitjà de les 
estimacions inicials de la inversió, del seu finançament i de l'execució plurianual de les 
dites magnituds. 

L'Entitat (que aplica el model bàsic de la Instrucció de Comptabilitat), no ha retut el 
quadre de "Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors". No obstant això, 
en relació amb l'execució de l'estat d'exercicis tancats, s'ha comprovat que l'Ajuntament 
ha anul·lat en l'exercici de 2006 drets reconeguts per import de 4.062 euros procedents 
dels exercicis de 2004 i 2005. 

4.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 115.263 63.210 82,3% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 46.394 38.625 20,1% 

 + del pressupost corrent 43.127 36.602 17,8% 
 + de pressuposts tancats 3.217 1.973 63,1% 
 + d'operacions no pressupostàries 50 50 0,3% 
 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 116.394 55.556 109,5% 

 + del pressupost corrent 107.381 44.729 140,1% 
 + de pressuposts tancats 0 0 -- 
 + d'operacions no pressupostàries 9.013 10.827 (16,8%) 
 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 45.263 46.279 (2,2%) 

II. – Saldos de dubtós cobrament 1.968 1.973 (0,2%) 

III. – Excessos de finançament afectat 0 13.286 (100,0%) 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 43.295 31.020 39,6% 

Quadre 12 

Com podem comprovar en el quadre anterior, l'Ajuntament ha obtingut en l'exercici de 
2006 un romanent de tresoreria positiu de 43.295 euros. 

En relació amb els fons de tresoreria a 31 de desembre de 2006, hem rebut 
documentació bancària acreditativa dels saldos que integren el saldo de tresoreria, així 
com de les seues conciliacions bancàries. 

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2006 procedents tant d'exercicis 
tancats, com de l'exercici corrent, són els següents, en euros: 

 
Any 

d'antiguitat 
Pendent de 
cobrament 

2001 23 
2002 636 
2003 648 
2004 661 
2005 1.249 

Total tancats 3.217 

2006 43.127 

Total drets 46.344 

Quadre 13 
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Quant als saldos de dubtós cobrament, es pot indicar que les bases d'execució del 
pressupost estableixen que s'han d'estimar així aquells que tinguen una antiguitat 
superior a un any; tret que les especials característiques del dret o del deutor justifiquen 
una altra consideració. 

En l'exercici de 2006 l'Entitat ha realitzat una estimació dels drets pendents que han de 
ser considerats de dubtós cobrament, per un import de 1.968 euros, corresponents a les 
resultes pendents de cobrament dels exercicis de 2001 a 2004. 

No obstant això, s'ha de dir que, seguint el criteri recollit en les bases d'execució del 
pressupost, l'estimació a la data de tancament de l'exercici de 2006 hauria d'haver inclòs 
els valors pendents de cobrament procedents de l'exercici de 2005, l'import dels quals 
s'eleva a 1.249 euros. Aquesta estimació implicaria fer un ajust en el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006 per l'import citat. 

Tal com hem comentat en l'apartat 4.3 de l'Informe, l'Ajuntament no ha determinat 
quines són les despeses amb finançament afectat ni les desviacions de finançament de 
l'exercici de 2006; de manera que es desconeix l'import a què pujarien les desviacions 
de finançament acumulades i els seu impacte en el romanent de tresoreria. 

4.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Bolulla, i d'acord amb el que hem 
recollit en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions següents. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en l'apartat 4.3 de l'Informe: 

- L'Entitat ha d'ajustar-se al procediment i als terminis establits en l'article 212 de 
la LRHL per a aprovar el Compte General, procurant que tots els documents que 
l'integren s'ajusten a la normativa qui hi siga d'aplicació. 

- En la formalització de la liquidació del pressupost, tant l'informe del secretari-
interventor com la Resolució de l'Alcaldia han de mostrar el detall dels imports 
de les magnituds corresponents als drets i les obligacions pendents de cobrament 
i pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i 
el romanent de tresoreria. 

En relació amb el resultat pressupostari de l'exercici de 2006, i d'acord amb el que hem 
expressat en els apartats 4.3 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de revisar el criteri comptable usat per a determinar els crèdits 
gastats i finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, prenent 
en consideració –en aquest sentit– les modificacions de crèdit finançades i els 
romanents de crèdit generats. 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

- 34 - 

- De les despeses amb finançament afectat, l'Entitat n'ha de portat un control i fer-
ne el seguiment per mitjà del sistema d'informació comptable, tal i com estableix 
la normativa comptable aplicable. Aquest control i seguiment ha de permetre 
determinar quins són els desequilibris positius i negatius existents en la 
liquidació del pressupost de l'exercici; és a dir, de les desviacions de 
finançament, tant de l'exercici com les acumulades. 

Pel que fa al romanent de tresoreria de l'exercici de 2006, i d'acord amb el que s'ha 
expressat en l'apartat 4.4 de l'Informe, es recomana que l'Entitat, per a calcular els 
saldos considerats de dubtós cobrament, aplique de forma completa el criteri d'estimació 
dels dits saldos establit en les bases d'execució del pressupost. 
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5. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BONREPÒS I 
MIRAMBELL 

5.1 Informació general 

El municipi de Bonrepòs i Mirambell està situat a la província de València i la seua 
població arriba als 2.870 habitants, segons el padró municipal a 1 de gener de 2006. 

Quant a l'estructura interna de l'Ajuntament, es pot assenyalar que l'Entitat compta amb 
una plaça de secretari-interventor no integrat (antic secretari de tercera), ocupada en 
propietat des de l'any 1991. Les funcions de tresoreria, les realitza una funcionària de 
l'Ajuntament del grup C de titulació. 

S'ha de dir, així mateix, que la gestió comptable de l'Ajuntament, la realitza, juntament 
amb les tasques administratives, una funcionària del grup D, que ocupa un lloc de 
treball d'auxiliar administrativa, i que l'Entitat no ha aprovat procediments 
administratius que asseguren una adequada gestió de les factures que es presenten en 
l'Entitat. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal i com s'ha indicat en l'apartat 1.1 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, hem revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006. 

5.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- S'ha comprovat que, a 31 de desembre de 2006, hi havia creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost per import de 14.683 euros, cosa que en la 
pràctica significa un major dèficit pressupostari i un major romanent de 
tresoreria negatiu; tal com es detalla en els apartats 5.3 i 5.4 de l'Informe. 

- L'Entitat no ha imputat al càlcul del romanent de tresoreria cap import per drets 
pendents de cobrament de difícil recaptació o de dubtós cobrament, ni en les 
bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2006 es fa cap referència a la 
forma o al mètode per a calcular tal import, circumstància que afecta el càlcul 
del romanent de tresoreria; tal com s'indica en l'apartat 5.4 de l'Informe. 

- L'Ajuntament no fa cap seguiment ni control de les despeses amb finançament 
afectat; de manera que no s'han calculat les desviacions de finançament, i, per 
tant, se'n desconeix l'impacte sobre el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria; tal com s'indica en els apartats 5.3 i 5.4 de l'Informe. 
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- L'import dels fons líquids del romanent de tresoreria comprén un saldo negatiu 
corresponent a una pòlissa de crèdit, per import de 299.911 euros; de manera 
que el saldo dels fons líquids està infravalorat en la citada quantitat, tal com 
s'indica en l'apartat 5.4 de l'Informe. 

Cal fer notar així mateix que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit 
en l'apartat 1.1 de l'Informe, s'ha posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, la circumstància que recollim a continuació, la qual representa un 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a què està sotmés l'Ajuntament: 

- L'Ajuntament no ha complit el que es disposa en l'article 193 de la LRHL, on 
s'estableix que, en els supòsits de liquidació del pressupost amb romanent de 
tresoreria negatiu, l'Entitat haurà d'adoptar alguna de les mesures previstes per a 
resoldre aqueixa situació. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'entitat local. 

5.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptació Recap. 

Imposts directes 684.709 0 684.709 678.905 99,2% 491.990 72,5% 

Imposts indirectes 284.793 0 284.793 125.830 44,2% 125.247 99,5% 

Taxes i d'altres ingres. 545.048 0 545.048 416.727 76,5% 270.023 64,2% 

Transfers. corrents 466.569 5.047 471.616 486.210 103,1% 459.084 94,4% 

Ingressos patrimonials 1.600 0 1.600 10.021 626,3% 10.021 100,0% 

Alienació invers. reals 0 0 0 0 -- 0 -- 

Transfers. de capital 395.871 21.193 417.064 177.064 42,5% 0 0,0% 

Actius financers 1.800 0 1.800 600 33,3% 600 100,0% 

Passius financers 590.091 0 590.091 181.302 30,7% 103.286 57,0% 

Total 2.970.481 26.240 2.996.721 2.076.659 69,3% 1.460.251 70,3% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líqus. Pag. 

Despeses de personal 766.616 0 766.616 667.209 99,2% 660.817 72,5% 

Compra béns i serveis 739.117 5.047 744.164 683.078 44,2% 371.198 99,5% 

Interessos 31.860 0 31.860 31.857 76,5% 31.116 64,2% 

Transfers. corrents 183.196 0 183.196 171.997 103,1% 105.937 94,4% 

Inversions reals 1.195.590 21.193 1.216.783 476.989 626,3% 82.874 100,0% 

Transfers. de capital 814 0 814 0 -- 0 -- 

Actius financers 1.800 0 1.800 600 42,5% 600 0,0% 

Passius financers 51.488 0 51.488 43.975 33,3% 43.975 100,0% 

Total 2.970.481 26.240 2.996.721 2.075.705 69,3% 1.296.517 62,5% 

Quadre 14 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, les dades referents al grau de realització, tant 
dels drets reconeguts com de les obligacions reconegudes, presenten uns percentatges 
molt limitats, ja que es situen en sengles percentatges del 70,3% i del 62,5%, que 
l'Entitat ha de millorar en exercicis futurs. 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 163.552 147.482 10,9%

b. D'altres operacions no financeres (299.925) (20.618) (1.354,7%)

1. Total operacions no financeres (136.373) 126.864 (207,5%)

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers 137.327 (5.274) 2.703,8%

Resultat pressupostari de l'exercici 955 121.590 (99,2%)

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 0 0 --

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 --

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 --

Resultat pressupostari ajustat 955 121.590 (99,2%)

Quadre 15 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el resultat pressupostari de l'exercici de 
2006 ha sigut de 995 euros; cosa que denota una disminució del 99,2% respecte de 
l'exercici anterior. 

L'Ajuntament no ha imputat cap quantitat en concepte de desviacions de finançament, ni 
positives ni negatives, i justifica aquesta circumstància pel fet de no haver-ne generades 
en la seua gestió econòmica. Tanmateix, aquest extrem no ha pogut ser comprovat, 
perquè l'Entitat no en porta el control que s'estableix en la regla 48 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, relativa al seguiment i control comptable de les despeses amb 
finançament afectat. 

L'anàlisi de la documentació tramesa per l'Entitat ha posat de manifest, d'altra banda, 
que en l'exercici de 2007 el Ple acordà imputar al pressupost d'aqueix exercici despeses 
de l'exercici de 2006, per un import de 14.683 euros. En conseqüència, si hom havia 
imputat les dites despeses a l'exercici en què foren realitzades, el resultat pressupostari 
de l'exercici de 2006 hauria sigut negatiu, per un import de 13.728 euros. 

Pel que fa a les despeses de l'exercici de 2006 imputades al pressupost de l'exercici de 
2007, interessa ressaltar que solament un dels acords, per un import de 4.188 euros, s'ha 
realitzat mitjançant l'aprovació del corresponent expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. En relació amb la xifra restant, que s'eleva a 10.495 euros, 
l'Entitat en va aprovar les factures corresponents en l'exercici de 2007 per mitjà d'un 
acord plenari, alhora que acordava incloure en el pressupost de l'exercici –que encara no 
havia sigut aprovat– una partida suficient per a fer front al pagament de la citada 
quantitat. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts al resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
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termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, amb una necessitat de finançament de 300.102 euros; aquesta 
circumstància ha de ser valorada per l'Entitat, a l'objecte de promoure el corresponent 
pla econòmic i financer. 

Finalment, quant a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, s'ha 
d'assenyalar que tal execució s'ha vist alterada en l'exercici de 2006 a conseqüència de 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament i d'obligacions reconegudes, 
segons el detall següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (64.228) (1.381) (62.847)

b. D'altres operacions no financeres 0 (44.521) 44.521

1. Total operacions no financeres (64.228) (45.902) (18.326)

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers (600) 0 (600)

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats (64.828) (45.902) 18.926

Quadre 16 
 

5.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids (223.250) (89.331) (149,9%) 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.193.247 903.755 32,0% 

 + del pressupost corrent 616.409 433.895 42,1% 

 + de pressuposts tancats 682.070 570.262 19,6% 

 + d'operacions no pressupostàries 0 (5.671) 100,0% 

 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 105.232 94.731 11,1% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.319.310 1.023.905 28,9% 

 + del pressupost corrent 779.189 431.375 80,6% 

 + de pressuposts tancats 335.366 378.674 (11,4%) 

 + d'operacions no pressupostàries 204.755 213.856 (4,3%) 

 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) (349.313) (209.481) (66,8%) 

II. – Saldos de dubtós cobrament 0 0 -- 

III. – Excessos de finançament afectat 0 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) (349.313) (209.481) (66,8%) 

Quadre 17 
 

En el quadre anterior es pot apreciar que el romanent de tresoreria de l'exercici de 2006 
és negatiu, per import de 349.313 euros; cosa que denota un increment del 66,8% 
respecte al romanent de tresoreria negatiu de l'exercici anterior. El dit romanent negatiu 
és conseqüència del dèficit que es genera entre els drets i les obligacions, tant per 
operacions pressupostàries de l'exercici corrent, com per operacions no pressupostàries. 

El fet que els fons líquids recollits en el càlcul del romanent de tresoreria siguen 
negatius, és conseqüència d'una operació de tresoreria formalitzada per l'Entitat, la qual, 
a la data de tancament de l'exercici de 2006, presentava un saldo creditor de 299.911 
euros. En aquest sentit, interessa destacar que, segons la regla 84 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal, el saldo negatiu de l'esmentada pòlissa de crèdit no 
hauria de formar part dels fons líquids. En conseqüència, l'import corresponent als fons 
líquids del romanent de tresoreria està infravalorat en la quantitat citada. 

S'ha de dir que, a pesar que el romanent de tresoreria ha sigut negatiu en els exercicis de 
2004, 2005 i 2006, l'Ajuntament no ha complit en cap dels tres exercicis següents el que 
es disposa en l'article 193 de la LRHL, on s'estableixen les mesures que cal adoptar en 
els supòsits de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu. 

Les conclusions de major interés que es poden formular, una vegada realitzada l'anàlisi 
del romanent de tresoreria, són les següents: 
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- S'ha vist que una de les circumstàncies fonamentals que determinen que el 
romanent de tresoreria haja sigut negatiu, és la deficient execució dels drets 
reconeguts que porta a efecte l'Ajuntament. En aquest sentit, s'ha comprovat que 
en els exercicis de 2004, 2005 i 2006 hi ha hagut un significatiu increment dels 
drets pendents de cobrament, tant per operacions d'exercici corrent com per 
operacions d'exercicis tancats. 

 La circumstància anterior ha comportat la necessitat de recórrer a l'endeutament 
financer extern per costejar l'estat de despeses, amb el cost que això implica, a 
més de generar en l'Ajuntament un important increment de les obligacions 
pendents de pagament. 

- En el càlcul del romanent de tresoreria s'ha registrat, a la data de tancament de 
l'exercici de 2006, un saldo significatiu en la partida "Ingressos pendents 
d'aplicació", per un import de 105.232 euros. S'ha comprovat que aquesta partida 
ha anat incrementant-se progressivament durant els anys 2004, 2005 i 2006, 
circumstància que posa de manifest que els procediments comptables utilitzats 
per l'Ajuntament no són adequats, ja que generen un grau d'incertesa –quant a la 
naturalesa comptable dels ingressos que es realitzen– que no s'hi hauria de 
produir. 

- Tal com hem posat ja de manifest en l'apartat 5.3 de l'Informe en relació amb el 
finançament afectat, L'Ajuntament manifesta que no imputa desviacions de 
finançament –ni positives ni negatives– perquè no se'n generen en la seua gestió 
econòmica. Tanmateix, aquesta circumstància no ha pogut ser comprovada, ja 
que l'Ajuntament no efectua el seguiment i control comptable de les despeses 
amb finançament afectat, malgrat el que s'estableix en la regla 48 de la 
Instrucció de Comptabilitat Local, model normal. 

- L'Entitat no ha imputat al càlcul del romanent de tresoreria cap import per drets 
pendents de cobrament de difícil recaptació o de dubtós cobrament. En les bases 
d'execució del pressupost de l'exercici de 2006 tampoc no figura cap referència a 
la forma o el mètode per a calcular aquest import. 

 Cal dir que l'article 103 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del 
qual es desenvolupa la LRHL en matèria de pressuposts, disposa la necessitat de 
minorar els dits drets en el càlcul del romanent de tresoreria, bé estimats de 
forma individualitzada o bé fixant un percentatge a tant alçat. 

5.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, i d'acord 
amb el que s'ha dit en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions 
següents. 
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Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en els apartats 5.3 i 5.4 de l'Informe: 

- El Ple de l'Ajuntament, amb l'informe previ de la Intervenció, ha d'aprovar les 
normes que regulen els procediments administratius que cal seguir en la gestió 
comptable de l'Entitat, amb la finalitat de garantir l'adequat registre de totes les 
seues operacions en el sistema d'informació comptable. 

- L'Entitat ha de complir els principis comptables i pressupostaris, així com les 
regles de la Instrucció de Comptabilitat Local, que hi són d'aplicació, a l'objecte 
que els seus comptes anuals mostren la imatge fidel del seu patrimoni, de la 
situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de l'Entitat. 

- En els casos en què s'incorporen al pressupost despeses realitzades sense la 
necessària cobertura pressupostària, l'Entitat ha de promoure els corresponents 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, conformement a l'article 
60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa la 
LRHL en matèria de pressuposts. 

- L'Entitat ha d'arbitrar tots els mecanismes que estiguen al seu abast per tal 
d'incrementar els graus de realització, tant dels drets reconeguts com de les 
obligacions reconegudes, a l'objecte d'assegurar una gestió pressupostària més 
eficient. 

Quant al resultat pressupostari, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 5.3 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'elaborar els seus pressuposts anuals amb major rigor, i ajustar 
la gestió pressupostària al pressupost aprovat per a cada exercici, a fi que el 
resultat pressupostari expresse de manera fidel la situació pressupostària de 
l'Entitat i que no s'imputen a un exercici despeses realitzades en exercicis 
anteriors. 

- L'Ajuntament ha d'efectuar el seguiment i el control de les despeses amb 
finançament afectat, tal i com s'estableix en la regla 48 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, a l'objecte de completar la informació que s'ofereix en el 
resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 5.4 de 
l'Informe: 

- L'Entitat ha de complir els preceptes establits en la LRHL i en la Instrucció de 
Comptabilitat Local per a calcular el romanent de tresoreria, de manera que s'hi 
oferisca una informació fiable i que es puguen complir els objectius financers 
per als quals se'n fa el dit càlcul. 
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- En els casos en què el Compte General de l'Ajuntament pose de manifest un 
romanent de tresoreria negatiu, l'Entitat ha de complir el que s'estableix en 
l'article 193 de la LRHL. 

- Pel que fa al tractament comptable dels drets de dubtós cobrament o de difícil 
recaptació, l'Ajuntament ha de recollir en les bases d'execució del pressupost els 
criteris per a determinar quins són aqueixos drets, i alhora hauria de generar un 
registre històric de morositat que permetés efectuar-ne un adequat seguiment i 
control. 

- Els fons líquids inclosos en el romanent de tresoreria s'hauran de calcular 
conformement a la regla 84 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model 
normal. 
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6. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE REAL DE GANDIA 

6.1 Informació general 

El municipi de Real de Gandia està situat a la província de València, i la seua població, 
que arriba als 2.030 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 2006, s'ha 
incrementat un 10% des del l'any 2002. Aquest municipi llinda amb el de Gandia, que té 
una població de 74.827 i que es caracteritza per comptar amb una important zona 
industrial. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe tercera, raó per la qual les 
funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del seu lloc. S'ha de dir 
que, durant l'exercici de 2006 i fins al mes de novembre de l'any 2007, el dit lloc estigué 
ocupat pel seu titular, un funcionari d'Administració local amb habilitació estatal. Des 
del mes de febrer de 2008, el lloc de treball està sent ocupat pel seu nou titular, també 
funcionari d'Administració local amb habilitació estatal. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
determinades àrees significatives, tal i com s'indica en l'apartat 1.1 de l'Informe. En 
relació amb aquesta entitat local, s'ha revisat el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2006. 

6.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals, positiu per 47.284 euros, i el 
romanent de tresoreria total, positiu per 1.394.669 euros, no reflecteixen la 
imatge fidel de la situació financera de l'Ajuntament a curt termini, perquè 
ambdues magnituds haurien de ser negatives, per 1.065.544 euros i 6.334 euros 
respectivament; tal com s'indica en els apartats 6.3 i 6.4 de l'Informe. 

- La causa principal del citat ajust són els drets pendents de cobrament que es 
consideren de difícil o impossible recaptació, els quals s'han calculat de forma 
indeguda, ja que en les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2006 no 
figura cap referència a la forma o el mètode per a calcular aqueix import; tal 
com s'indica en l'apartat 6.4 de l'Informe. 

- El resultat pressupostari i el resultat pressupostari ajustat, caldria disminuir-los 
en 482.243 i 194.068 euros respectivament; segons que es detalla en els apartats 
6.3 i 6.4 de l'Informe. 
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- El fet de no portar comptablement els projectes de despesa amb finançament 
afectat, limita la fiabilitat de les xifres del resultat pressupostari ajustat i del 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 

Com a resultat de la revisió efectuada, amb l'abast descrit en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
cal dir també que durant el període objecte de fiscalització s'ha posat de manifest una 
circumstància que suposa un incompliment rellevant de la normativa jurídica a què està 
sotmés l'Ajuntament: 

- L'Entitat no ha complit el que es disposa en la normativa urbanística valenciana, 
en el sentit que no ha afectat al patrimoni públic del sòl l'ingrés de 194.068 euros 
percebuts en 2006 en concepte d'indemnització en metàl·lic per a compensar una 
part de l'excedent d'aprofitament d'un projecte de reparcel·lació forçosa, i que hi 
ha pendents de cobrament uns altres 168.000 euros pel mateix concepte; tal com 
s'indica en l'apartat 6.3 de l'Informe. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables aplicables, ni tenir la 
qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'Entitat local. 

6.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que es detallen a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recapt. Rec. 

Imposts directes 772.000 0 772.000 753.508 97,6% 519.136 68,9% 

Imposts indirectes 170.500 108.000 278.500 383.240 137,6% 242.859 63,3% 

Taxes i d'altres ingres. 303.800 0 303.800 356.580 117,3% 338.162 94,8% 

Transfers. corrents 364.000 4.844 368.844 437.486 118,6% 376.469 86,0% 

Ingressos patrimonials 7.070 0 7.070 7.237 102,3% 6.915 95,5% 

Alienació invers. reals 844.310 0 844.310 844.311 100,0% 194.068 22,9% 

Transfers. de capital 114.000 92.196 206.196 199.836 96,9% 0 0,0% 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 2.575.680 205.040 2.780.720 2.982.198 107,2% 1.677.609 56,2% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags líqus. Pag. 

Despeses de personal 775.206 75.700 850.906 804.168 94,5% 794.706 98,8% 

Compra béns i serveis 504.969 60.800 565.769 520.624 92,0% 368.903 70,8% 

Interessos 32.210 5.000 37.210 30.678 82,4% 30.184 98,3% 

Transfers. corrents 137.955 10.844 148.799 141.224 94,9% 127.926 90,5% 

Inversions reals 1.065.240 52.696 1.117.936 387.126 34,6% 31.348 8,1% 

Transfers. de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 60.100 0 60.100 48.102 80,0% 48.102 100,0% 

Total 2.575.680 205.040 2.780.720 1.931.922 69,4% 1.401.170 72,5% 

Quadre 18 
 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 441.357 309.810 42,5%

b. D'altres operacions no financeres 657.021 (132.882) 594,4%

1. Total operacions no financeres 1.098.378 176.928 520,8%

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers (48.102) (54.775) 12,2%

Resultat pressupostari de l'exercici 1.050.276 122.153 759,8%

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 0 0 --

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 --

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 651.385 0 --

Resultat pressupostari ajustat 398.891 122.153 226,6%

Quadre 19 
 

El pressupost de l'Ajuntament no conté l'informe economicofinancer ni l'annex 
d'inversions, que són dos documents que cal unir obligatòriament al pressupost, segons 
el que es disposa en l'article 168 de la LRHL. També s'ha comprovat que l'informe de 
Secretaria-Intervenció sobre la liquidació del pressupost no ha sigut formalitzat de 
forma adequada, ja que no està signat pel titular del lloc de treball. 

Quant al resultat per operacions corrents (que constitueix l'estalvi ordinari de 
l'Ajuntament), l'anàlisi efectuada ha posat de manifest que l'increment del 42,5% se n'ha 
degut principalment a una important liquidació de drets per imposts indirectes, que té 
caràcter excepcional. 

El resultat per operacions corrents es caracteritza per unes despeses per habitant 
superiors en un 15% a la mitjana de despeses dels municipis de la Comunitat 
Valenciana de menys de cinc mil habitants, i per uns ingressos per habitant igual a la 
dita mitjana; però amb una estructura diferent, en la qual els "Imposts directes" tenen un 
major pes –a causa de la important zona industrial–, mentre que les "Taxes i d'altres 
ingressos" tenen un pes menor (tots dos respecte de la mitjana referida). 

L'import positiu del resultat per "D'altres operacions no financeres", per 657.021 euros, 
es produeix principalment perquè s'han comptabilitzat i imputat al pressupost 
d'ingressos 482.243 euros com a drets per alienació de solars i 362.067 euros com a 
indemnització en metàl·lic per a compensar una part de l'excedent d'aprofitament d'un 
projecte de reparcel·lació forçosa. 

En relació amb l'alienació indicada en el paràgraf anterior, s'ha posat de manifest que ha 
sigut indegudament comptabilitzada, ja que aqueixa alienació (consistent en dues 
parcel·les valorades per l'import citat), segons un informe de l'arquitecte municipal de 



Fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

- 48 - 

13 de desembre de 2005, no es va produir ni en l'exercici de 2006 ni amb posterioritat, i 
se n'han anul·lat els drets corresponents en l'exercici de 2007. 

Pel que fa a la indemnització en metàl·lic, interessa destacar que l'Ajuntament va 
ingressar 194.068 euros en l'exercici de 2006, i que figura com a pendent de cobrament 
un import de 168.000 euros. Aquests imports, segons el que es disposa en la normativa 
urbanística, han de formar part del patrimoni públic del sòl. En aquest sentit, convé 
ressaltar que l'Entitat no disposa d'inventari de béns, ni ha constituït el patrimoni públic 
del sòl. 

Segons l'informe de la Secretaria-Intervenció sobre la liquidació del pressupost de 2007, 
els imports pendents de cobrament dels dos ingressos referits en els dos paràgrafs 
anteriors, per 650.243 euros, estaven afectats al finançament d'una obra en la Casa de la 
Cultura; raó per la qual figuren com a desviació positiva de finançament en el resultat 
pressupostari. En conseqüència, també resulta inapropiada la desviació corresponent a 
l'alienació de les parcel·les. 

L'execució en l'exercici de 2007 de l'obra de la Casa de la Cultura sense comptar amb 
una font de finançament efectiva, així com l'existència d'un romanent de tresoreria real 
negatiu (tal com s'explica en l'apartat 6.4 de l'Informe), són fets que han contribuït que 
en la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007 haja hagut unes necessitats de 
sanejament pressupostari d'1.247.826 euros –equivalents al 77% dels drets liquidats per 
operacions corrents en l'exercici de 2007– i una situació de necessitat de finançament, 
d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 

En l'exercici de 2008, per a finançar les necessitats mencionades en el paràgraf anterior 
(entre les quals hi ha obligacions derivades de la Casa de la Cultura per import de 
469.530 euros), es va concertar un préstec a llarg termini per 873.869 euros, que ha fet 
que el deute viu de l'Ajuntament s'haja situat en el 96,04% dels drets corrents liquidats. 

Així mateix, el 18 d'agost de 2008 el Ple de l'Ajuntament aprovà un pla 
economicofinancer de reequilibri, en el qual es posava de manifest –després d'analitzar 
l'execució pressupostària dels exercicis de 2004 a 2007– que la dita situació financera 
no venia determinada per la insuficiència de recursos ordinaris, sinó pel fet d'haver 
seguit pràctiques economicoadministratives inadequades, entre les quals es pot destacar: 
l'adopció de compromisos de despesa sense comptar amb l'oportuna consignació, el 
finançament inadequat d'inversions reals per mitjà d'ingressos que no s'han 
materialitzat, la inexistència d'un seguiment dels projectes de despesa amb finançament 
afectat i l'absència de relació amb la realitat de les dades comptables dels drets i les 
obligacions pendents d'exercicis tancats. 

Una vegada efectuats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, amb una capacitat de finançament de 876.569 euros. 
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El resultat pressupostari financer constitueix la variació neta de la liquiditat derivada 
dels moviments d'actius i passius financers, i el seu import negatiu, per 48.102 euros, 
correspon a les amortitzacions de capital dels préstecs. 

L'Ajuntament no fa cap seguiment ni control comptable de les despeses amb 
finançament afectat, la qual cosa impedeix determinar els eventuals ajusts que calga 
practicar-hi, i hem comprovat que en la memòria del Compte General no s'inclou cap 
informació sobre això. Tal com hem indicat en paràgrafs anteriors, de l'import que 
figura com a desviacions positives de finançament, n'hi ha 482.243 euros que estan 
indegudament registrats, i no s'hi ha inclòs l'ingrés afectat de 194.068 euros. 

Pel que fa a l'execució de l'estat d'exercicis tancats, els drets i les obligacions d'exercicis 
anteriors que l'Ajuntament ha anul·lat en l'exercici de 2006 són els següents: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (1.417) (54.802) 53.385

b. D'altres operacions no financeres 0 (99.671) 99.671

1. Total operacions no financeres (1.417) (154.473) 153.056

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (1.417) (154.473) 153.056

Quadre 20 
 

6.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit a 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 
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 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 288.125 333.281 (13,5)% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.855.860 2.913.100 32,4% 

 + del pressupost corrent 1.304.590 362.326 260,1% 

 + de pressuposts tancats 2.782.174 2.816.583 (1,2)% 

 + d'operacions no pressupostàries 8.872 14.017 (36,7)% 

 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 239.776 279.826 (14,3)% 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 2.749.316 3.055.045 (10,0)% 

 + del pressupost corrent 530.753 438.443 21,1% 

 + de pressuposts tancats 1.729.673 2.087.088 (17,1)% 

 + d'operacions no pressupostàries 542.788 546.312 (0,6)% 

 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 53.898 16.798 220,9% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.394.669 191.336 628,9% 

II. – Saldos de dubtós cobrament 696.000 150.000 364,0% 

III. – Excessos de finançament afectat 651.385 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 47.284 41.336 14,4% 

Quadre 21 
 

L'increment experimentat en el romanent de tresoreria total es deu al resultat 
pressupostari positiu de l'exercici de 2006, d'1.050.276 euros, i a la variació positiva del 
resultat pressupostari d'exercicis anteriors, de 153.056 euros. 

S'ha comprovat que, a la data de tancament de l'exercici de 2006, és nul el saldo del 
compte en què es registren les obligacions derivades de despeses realitzades o de béns i 
serveis rebuts que no hagen sigut aplicats al pressupost a pesar que calia fer-ne la dita 
aplicació. En els exercicis de 2006 i 2007 no hi hagué reconeixements extrajudicials de 
crèdit; però s'ha comprovat que el saldo del compte citat a data 31 de desembre de 2007 
va ser de 897.409 euros, dels quals corresponien 71.799 euros a factures de l'exercici de 
2006. 

Hem analitzat el romanent de tresoreria, per veure si ha sigut calculat conformement al 
que s'estableix en les regles 83 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model 
normal, i s'hi han posat de manifest que les següents circumstàncies que afecten de 
forma significativa la seua quantificació com a recurs per a finançar despesa. 

En relació amb els drets pendents de cobrament de pressupost corrent, i d'acord amb el 
que s'indica en l'apartat 6.3 de l'Informe, n'hi ha un import de 482.243 euros que van ser 
indegudament comptabilitzats, i que s'han anul·lat en l'exercici de 2007. 
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Pel que fa als drets pendents de cobrament de pressuposts tancats (l'import dels quals 
equival al 93% dels drets liquidats en l'exercici), l'anàlisi efectuada ha posat de manifest 
la falta de fiabilitat del seu import. En les bases d'execució dels pressuposts dels 
exercicis de 2006 i anteriors, no es van establir criteris per a determinar els drets 
pendents de cobrament que calia considerar de difícil o impossible recaptació. L'import 
dels drets considerats com a tals en el romanent de tresoreria, equival als dels exercicis 
de 1999 i anteriors. 

L'aplicació en l'exercici de 2006 de pràcticament els mateixos criteris de minoració dels 
drets considerats de difícil o impossible recaptació que va utilitzar l'Ajuntament en la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2007, determinaria uns saldos de dubtós 
cobrament de 2.006.747 euros; de manera que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals, caldria disminuir-lo en 1.310.747 euros. De l'import dels saldos de dubtós 
cobrament calculats, en corresponen 875.194 euros a quotes d'urbanització dels anys 
2001 i 2002. 

En conseqüència, si l'Ajuntament havia adoptat els criteris de minoració establits en 
l'article 103.3 del Reial Decret 500/1990 per a reflectir la imatge fidel dels saldos 
realment recuperables, el romanent de tresoreria per a despeses generals hauria sigut 
negatiu en l'exercici de 2006. Per aquesta raó, i, en compliment de l'article 193 del 
TRLHL, s'havia d'haver adoptat alguna de les tres mesures –o una combinació 
d'aquestes– que la dita disposició estableix. 

Quant a l'elevat import dels cobrament realitzats pendents d'aplicació definitiva, l'anàlisi 
de la seua naturalesa ha posat de manifest que la seua existència té origen en el deficient 
procediment de comptabilitat i control intern que existia a l'Entitat. 

En relació amb les obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats (l'import de les 
quals equival al 89,5% de les obligacions reconegudes en l'exercici de 2006), interessa 
destacar que el 91,3% del seu import correspon a obligacions registrades en els 
exercicis de 2004 o anteriors, i el 94% –també del mateix import–, a obligacions 
liquidades en el capítol 6, "Inversions reals". 

Tal com s'indica en l'apartat 6.3 de l'Informe, les inadequades pràctiques 
economicoadministratives han contribuït a l'existència d'aqueixos imports anormalment 
elevats, que a 31 de desembre de 2008 encara estaven per depurar. 

Entre les dites pràctiques, trobem que l'Ajuntament reconeixia les obligacions en el 
moment d'adjudicar les obres; és a dir, en un moment anterior al que correspon segons 
la normativa pressupostària i comptable. En aquest sentit, de l'import de les obligacions 
pendents de pagament d'exercicis tancats, almenys 391.987 euros en foren anul·lats en 
l'exercici de 2007 per aquesta causa, segons l'informe de la Secretaria-Intervenció sobre 
la liquidació del pressupost de 2007. 

En tot cas, la morositat de l'Ajuntament a l'hora de pagar les seues obligacions ha 
conduït a haver de reconéixer a un creditor, en l'exercici de 2008, interessos de demora i 
costes per 95.000 euros per un deute de 229.396 euros, dels quals 211.704 euros figuren 
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entre les obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats a 31 de desembre de 
2006. 

L'import dels excessos de finançament afectat –tal com s'indica en l'apartat 6.3 de 
l'Informe–, s'hauria de reduir en 482.243 euros, per una part, i augmentar-lo en 194.068 
euros, per una altra. 

6.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Real de Gandia, i d'acord amb el 
que es recull en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions que 
vénen a continuació. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en els apartats 6.3 i 6.4 de l'Informe: 

- L'Entitat ha de complir els principis comptables i pressupostaris i les regles del 
model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local que hi són d'aplicació, a fi 
que els seus comptes anuals mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de l'Entitat. 

- En la formació i aprovació del seu pressupost anual, l'Entitat s'ha d'ajustar als 
procediments establits en la normativa jurídica aplicable i procurar que es 
formalitzen tots els informes i annexos que aquesta determina. 

- L'elevat endeutament de l'Entitat (que limita per al futur la utilització de préstecs 
per a finançar noves inversions), aconsella impulsar l'adopció de les mesures 
contingudes en el pla economicofinancer, de manera especial les referides a les 
millores en la gestió pressupostària en matèria de control de disponibilitats i de 
finançament d'inversions, i abandonar la pràctica de realitzar despeses sense 
comptar amb la corresponent consignació pressupostària. 

- L'adequada gestió de l'Ajuntament requereix que se'n confeccione l'inventari de 
béns i que s'afecten al patrimoni públic del sòl els ingressos que –d'acord amb la 
normativa urbanística– han de ser destinats als fins legals establits. 

Quant al resultat pressupostari, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 6.3 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'ajustar la seua gestió economicofinancera al pressupost 
aprovat per a cada exercici, evitant realitzar despeses que no tinguen cobertura 
pressupostària i aplicant amb rigor els criteris d'imputació d'ingressos i despeses 
a cada un dels exercicis pressupostaris. 

- L'Entitat ha d'efectuar un seguiment i control individualitzats dels projectes 
d'inversió i de les despeses amb finançament afectat, per mitjà del sistema 
d'informació comptable, amb la finalitat de calcular adequadament el resultat 
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pressupostari ajustat i de controlar-ne l'execució pressupostària i el compliment 
de les condicions que –si és el cas– hom hagués acordat per a percebre els 
recursos afectats. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 6.4 de 
l'Informe: 

- L'Entitat ha d'impulsar els treballs de depuració dels drets i de les obligacions de 
pressuposts tancats, així com dels ingressos i pagaments pendents d'aplicació 
(mesures contingudes en el pla economicofinancer aprovat), de manera que la 
xifra del romanent de tresoreria total recupere la seua fiabilitat. 

- En relació amb els saldos considerats de dubtós cobrament, l'Entitat ha d'establir 
en les bases d'execució del pressupost uns criteris adequats per a fer-ne 
l'estimació, conforme al volum pendent, a l'antiguitat i naturalesa i a les 
possibilitats de cobrar els saldos citats. 

- Igual com hem indicat en la recomanació anterior, pel que fa al resultat 
pressupostari també és imprescindible fer un adequat càlcul de l'excés de 
finançament, a fi que la xifra del romanent de tresoreria per a despeses generals 
siga fiable. 
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7. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SALEM 

7.1 Informació general 

El municipi de Salem està situat a la província de València. Té una superfície de 8,6 
quilòmetres quadrats i la seua població arriba als 477 habitants, segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2006. La principal activitat econòmica del poble és 
l'agricultura, dedicada als conreus de secà; encara que en els últims anys destaca el 
significatiu desenvolupament que ha tingut una empresa del sector de l'alimentació 
establida en el terme municipal. 

Quant a l'organització interna, el lloc de Secretaria-Intervenció està classificat com de 
classe tercera, de manera que aquests llocs estan reservats a funcionaris d'Administració 
local amb habilitació de caràcter estatal. En l'actualitat, la plaça es troba vacant i està 
ocupada provisionalment per un funcionari d'Administració local amb habilitació de 
caràcter estatal. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament s'ha limitat a 
l'anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria; tal com s'ha indicat en 
l'apartat 1.2 de l'Informe. 

7.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació: 

- L'Ajuntament no realitza un adequat seguiment ni control de les despeses amb 
finançament afectat, raó per la qual no ha calculat les desviacions de 
finançament i, per tant, se'n desconeix l'impacte sobre el resultat pressupostari i 
sobre el romanent de tresoreria; tal com s'indica en els apartats 7.3 i 7.4 de 
l'Informe. 

- El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l'exercici de 2006 estan 
infravalorats en 241.568 euros, perquè s'han reconegut obligacions en el 
pressupost de despeses sense que conste –en l'exercici– la documentació que 
justifique la realització de la prestació o del dret del creditor; segons que 
indiquen en l'apartat 7.3 de l'Informe. 

- No s'han reconegut en el pressupost de despeses de l'exercici de 2006 
obligacions per un import total de 122.934 euros, cosa que afecta el resultat 
pressupostari, el qual caldria disminuir en aqueixa quantitat; tal com s'indica en 
l'apartat 7.3 de l'Informe. 

- S'han reconegut indegudament drets en el capítol 7 del pressupost d'ingressos de 
l'exercici de 2006 per import de 185.716 euros, de manera que el resultat 
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pressupostari i el romanen de tresoreria estan sobrevalorats en aqueix import; tal 
com s'indica en els apartats 7.3 i 7.4 de l'Informe. 

- No s'ha consignat cap import en el romanent de tresoreria de l'exercici de 2006 
en concepte de "Saldos de dubtós cobrament". Tanmateix, amb data 3 de març 
de 2008 la secretària-interventora de l'Ajuntament va emetre un informe en el 
qual indicava que, d'acord amb les bases d'execució de l'exercici de 2006, calia 
haver consignat en concepte de drets de difícil recaptació un total de 31.309 
euros; tal com s'indica en l'apartat 7.4 de l'Informe. 

- S'han detectat obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats per import 
de 142.514 euros –sense que conste documentació que justifique la prestació 
realitzada a l'Ajuntament–, que posteriorment han sigut anul·lades per l'Entitat; 
segons que s'indica en l'apartat 7.4 de l'Informe. 

- S'han detectat drets pendents de cobrament d'exercicis tancats per import de 
15.025 euros –en concepte de subvenció corrent– el cobrament dels quals hom 
no té previst realitzar, raó per la qual el romanent de tresoreria es troba 
sobrevalorat en aqueixa quantitat; tal com indiquem en l'apartat 7.4 de l'Informe. 

Així mateix, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en l'apartat 1.1 
de l'Informe, s'han posat de manifest durant el període objecte de fiscalització els 
incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual es sotmet l'Ajuntament que 
s'indiquen a continuació: 

- Està pendent d'aprovació, per part del Ple de l'Entitat, el Compte General 
corresponent a l'exercici de 2006, de manera que s'ha incomplit el termini 
establit en l'article 212 de la LRHL; tal com s'indica en l'apartat 7.3 de l'Informe. 

- S'han reconegut obligacions sense que conste la documentació justificativa de la 
realització de la prestació o del dret del creditor, cosa que incompleix el que 
s'estableix en l'article 59 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril; conformement 
al que s'indica en l'apartat 7.4 de l'Informe. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'entitat local. 

7.3 Resultat pressupostari 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2006, que forma part del Compte General, 
va ser aprovada per Decret de l'Alcaldia de 19 de novembre de 2007, amb un informe 
previ de la Intervenció de data 15 de novembre de 2007; cosa que incompleix el termini 
establit en l'article 191.3 de la LRHL. 
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El Compte General de l'exercici de 2006 de l'Ajuntament va ser exposat al públic 
mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província el dia 1 de juliol de 
2008, una vegada informat per la Comissió Especial de Comptes, encara que està 
pendent d'aprovació per part del Ple de l'Ajuntament; cosa que incompleix el termini 
establit en l'article 212 de la LRHL. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que es detallen a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptació Rec. 

Imposts directes 117.160 0 117.160 132.658 113,2% 127.752 96,3% 

Imposts indirectes 159.000 0 159.000 149.024 93,7% 101.757 68,3% 

Taxes i d'altres ingres. 84.257 54.000 138.257 119.555 86,5% 103.411 86,5% 

Transfers. corrents 95.010 52.193 147.203 137.853 93,6% 81.803 59,3% 

Ingressos patrimonials 12.515 0 12.515 6.330 50,6% 4.325 68,3% 

Alienació invers. reals 145.692 0 145.692 156.658 107,5% 156.658 100,0% 

Transfers. de capital 279.277 66.405 345.682 345.682 100,0% 8.523 2,5% 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 892.911 172.598 1.065.509 1.047.760 98,3% 584.229 55,8% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligs. Exec. Pags. líqs. Pag. 

Despeses de personal 138.484 40.058 178.542 163.281 91,5% 124.069 76,0% 

Compra béns i serveis 243.763 12.135 255.898 238.882 93,4% 195.667 81,9% 

Despeses financeres 6.100 0 6.100 4.006 65,7% 3.221 80,4% 

Transfers. corrents 35.114 54.000 89.114 85.429 95,9% 65.128 76,2% 

Inversions reals 460.488 66.405 526.893 510.440 96,9% 26.028 5,1% 

Transfers. de capital 0  0 0 0 -- 0  -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 8.962  0 8.962 8.699 97,1% 7.915  91,0% 

Total 892.911  172.598 1.065.509 1.010.737 94,9% 422.028  41,8% 

Quadre 22 
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En el quadre següent es recull, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions 
entre els dos exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 53.822 (37.976) 241,7%

b. D'altres operacions no financeres (8.100) 112.835 (107,2%)

1. Total operacions no financeres 45.722 74.859 (38,9%)

2. Actius financers 0 0 --

3. Passius financers (8.699) (207.213) 95,8%

Resultat pressupostari de l'exercici 37.023 (132.354) 128,0%

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 0 44.541 (100,0%)

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 --

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 --

Resultat pressupostari ajustat 37.023 (87.813) 142,2%

Quadre 23 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'import del resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006 va ser de 37.023 euros, que coincideix amb el resultat pressupostari 
ajustat. Respecte de l'exercici de 2005, el resultat pressupostari ha augmentat un 
142,2%, fonamentalment a causa de l'increment experimentat per operacions corrents i 
per passius financers. 

En relació amb el primer dels ajusts efectuats en el resultat pressupostari, "Crèdits 
gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals", no s'ha consignat 
cap import, a causa que el romanent de tresoreria de l'exercici anterior va ser negatiu, 
per import de 110.729 euros, i no va constituir cap font de finançament en l'exercici de 
2006. 

No s'ha fet cap estimació dels ajusts per desviacions de finançament, ni positives ni 
negatives, ja que l'Ajuntament no realitza un adequat seguiment de les despeses amb 
finançament afectat i, per tant, no ha calculat les desviacions de finançament; cosa que 
incompleix les regles 48 i 50 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal. 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en relació amb el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2006 –comprés en la liquidació del pressupost–, s'han 
posat de manifest les circumstàncies següents: 

- S'han reconegut obligacions en el pressupost de despeses per import de 241.568 
euros (que equivalen al 47,3% de les obligacions reconegudes en el capítol 6), 
sense que conste en l'exercici documentació que justifique la realització de la 
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prestació o el dret del creditor. Les dites obligacions es corresponen amb 
l'import total adjudicat del contracte d'obres del Centre Social i Cultural, la 
primera certificació de les quals es va emetre en l'exercici de 2007. 

 D'altra banda, en el capítol 7 del pressupost d'ingressos s'han reconegut drets per 
import de 185.716 euros corresponents a una subvenció vinculada a aquest 
projecte, però sense que se n'haja rebut l'ingrés ni en l'exercici de 2006 ni en els 
dos exercicis següents. Per tant, el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria estan sobrevalorats en 55.852 euros. 

- S'han reconegut drets corresponents a una subvenció destinada a contractar un 
agent de desenvolupament local per import de 27.045 euros. S'ha de dir que a 
càrrec d'aquesta subvenció s'han reconegut, en el capítol 1 del pressupost de 
despeses de l'exercici de 2006, obligacions per import de 18.471 euros en 
concepte de retribucions que calia haver imputat a l'exercici de 2007, que és 
quan es van prestar els serveis de forma efectiva. 

- Existeixen obligacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici de 2006 per 
import de 122.934 euros. D'aquesta quantitat, un total de 79.341 euros n'han 
sigut objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits, aprovat pel Ple el 29 de 
juny de 2007, i la resta de les obligacions, per import de 43.593 euros, s'ha 
imputat –segons l'Ajuntament– al pressupost de 2008. 

 Interessa destacar que les obligacions imputades a l'exercici de 2008 han sigut 
aplicades al pressupost de l'exercici de 2008 sense atenir-se al procediment 
previst en l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el qual exigeix 
que el Ple de l'entitat aprove el preceptiu expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

- En els casos en què s'haja produït la circumstància anterior, l'Entitat ha de 
promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast per tal d'anul·lar 
totes les obligacions reconegudes que no es corresponguen amb prestacions 
efectivament realitzades. 

Una vegada efectuats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària; encara que amb una necessitat de finançament molt limitada, ja que 
aquesta va ser de 14.089 euros. 

Quant a l'execució de l'estat d'exercicis tancats, els drets i les obligacions d'exercicis 
anteriors que l'Ajuntament ha anul·lat en l'exercici de 2006 han sigut els següents, 
expressats en euros: 
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Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (7.324) -- (7.324)

b. D'altres operacions no financeres -- -- --

1. Total operacions no financeres (7.324) -- (7.324)

2. Actius financers -- -- --

3. Passius financers -- -- --

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (7.324) -- (7.324)

Quadre 24 
 

7.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit al 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 187.715 66.251 183,3% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 558.592 340.164 64,2% 

 + del pressupost corrent 463.531 233.042 98,9% 

 + de pressuposts tancats 83.502 99.063 (15,7%) 

 + d'operacions no pressupostàries 11.761 8.060 45,9% 

 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 202 1 20.100,0% 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 817.415 517.144 58,1% 

 + del pressupost corrent 588.709 368.786 59,6% 

 + de pressuposts tancats 222.815 86.999 156,1% 

 + d'operacions no pressupostàries 59.163 61.359 (3,6%) 

 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 53.272 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) (71.108) (110.729) 35,8% 

II. – Saldos de dubtós cobrament 0 0 -- 

III. – Excessos de finançament afectat 0 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) (71.108) (110.729) 35,8% 

Quadre 25 
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Com podem apreciar en el quadre anterior, tant en l'exercici de 2005 com en l'exercici 
de 2006 el romanent de tresoreria inclòs en el Compte General de l'Ajuntament va ser 
negatiu, per import de 110.729 i 71.108 euros respectivament. 

Com que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2006 es va aprovar amb un 
romanent de tresoreria negatiu, el Ple de l'Ajuntament acorda, el 27 de novembre de 
2007, concertar una operació de crèdit per import de 27.000 euros i el 12 d'agost de 
2008 aprova el pressupost corresponent a l'exercici de 2008 amb un superàvit inicial de 
44.108 euros. 

S'ha de dir que en l'exercici de 2006 el romanent de tresoreria total coincideix amb el 
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que l'Ajuntament no va estimar 
l'import corresponent als saldos de dubtós cobrament, ni va calcular –si era el cas– 
l'import per excés de finançament afectat; cosa que incompleix el que s'estableix en la 
regla 83 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal. 

Quant als saldos de dubtós cobrament, cal assenyalar que la base d'execució del 
pressupost número 45 estableix que es consideren ingressos de difícil recaptació aquells 
que tinguen una antiguitat superior a un any; llevat que les característiques especials del 
dret o del deutor justifiquen una altra consideració. D'acord amb aqueix criteri, la 
secretària-interventora de l'Ajuntament emet un informe amb data 3 de març de 2008 en 
el qual estima que, si hom hi havia aplicat el dit criteri, en l'exercici de 2006 calia haver 
considerat com a drets de difícil recaptació un total de 31.309 euros. 

L'excés de finançament afectat estarà constituït –segons la regla 83 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal– per la suma de les desviacions de finançament 
positives acumulades de l'exercici. Tanmateix, l'Ajuntament no ha calculat el dit excés, 
perquè no efectua un adequat seguiment de les despeses amb finançament afectat; cosa 
que incompleix les regles 46 i següents de la Instrucció de Comptabilitat Local. Per tant, 
no és possible determinar el seu efecte sobre el romanent de tresoreria. 

Com a resultat del treball realitzat sobre el romanent de tresoreria inclòs en la memòria 
dels comptes anuals de l'exercici de 2006 retuts per l'Ajuntament, s'han posat de 
manifest –a més de les incidències comentades en l'apartat 7.3 del present Informe– les 
circumstàncies següents: 

- S'ha comprovat l'existència d'obligacions pendents de pagament de pressuposts 
tancats corresponents a l'exercici de 2005, per un import de 142.514 euros, que 
havien sigut reconegudes incomplint el que es disposa en l'article 59.1 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, ja que encara no s'havien prestat a l'Ajuntament 
els serveis que justificaven el citat reconeixement de l'obligació. 

 Cal dir que el citat precepte legal disposa que, prèviament al reconeixement de 
les obligacions, s'ha d'acreditar documentalment davant de l'òrgan competent la 
realització de la prestació o el dret del creditor, conformement als acords que al 
seu dia autoritzaren o comprometeren la despesa. 
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 Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia 79/2008, de data 8 d'agost de 2008, es va 
anul·lar el citat import de 142.514 euros, juntament amb uns altres imports 
d'exercicis anteriors pel mateix concepte, de forma que el total en va ser de 
145.683 euros. Per tant, el romanent de tresoreria està infravalorat en l'import 
esmentat. 

- S'han detectat drets pendents de cobrament de pressuposts tancats corresponents 
a l'exercici de 1991 per import de 15.025 euros, que deriven d'un acord que no 
arribà a executar-se; per aquesta raó, el romanent de tresoreria està sobrevalorat 
en el dit import. En atenció a les circumstàncies descrites, es considera necessari 
que l'Ajuntament anul·le el saldo esmentat. 

- Quant als pagaments pendents d'aplicació definitiva, per import de 53.272 euros, 
s'ha de dir que en corresponen 43.593 euros al pagament d'obligacions de 
l'exercici de 2006 pendents d'aplicar al pressupost, els quals calia haver 
comptabilitzat en el compte "Creditors pendents d'aplicar al pressupost". 

7.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitat en determinades àrees significatives de 
la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Salem, i d'acord amb el que es recull 
en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions que vénen a 
continuació. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en els apartats 7.3 i 7.4 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'aprovar els seus pressuposts abans del 31 de desembre de 
l'any anterior al de l'exercici en què haja de ser aplicat, segons el que s'estableix 
en l'article 169.2 de la LRHL, i el procediment de pròrroga del pressupost de 
l'exercici anterior no pot ser la norma general de funcionament de l'Entitat. 

- El Compte General de l'Ajuntament ha de ser sotmés al Ple perquè aquest 
l'aprove abans del dia 1 d'octubre de l'exercici següent al qual corresponga, 
d'acord amb el s'estableix en l'article 212.4 de la LRHL. 

- A fi que els comptes anuals de l'Ajuntament mostren la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, del resultat economicopatrimonial i de 
l'execució del pressupost de l'entitat, caldrà incorporar a la memòria tota la 
informació exigida en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptada 
l'Administració local. 

- L'Ajuntament ha d'arbitrar uns procediments administratius que asseguren que el 
reconeixement de les obligacions es produirà amb anterioritat al pagament, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 184 de la LRHL. 
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- En els casos en què s'haja produït la circumstància anterior, l'Entitat ha de 
promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast per tal d'anul·lar 
totes les obligacions reconegudes que no es corresponguen amb prestacions 
efectivament realitzades. 

Quant al resultat pressupostari de l'exercici de 2006, d'acord amb el que s'ha expressat 
en l'apartat 7.3 de l'Informe: 

- L'Ajuntament ha de portat a efecte un adequat seguiment i control de les 
despeses amb finançament afectat, amb la finalitat de poder calcular les 
desviacions de finançament i de poder realitzar els ajusts pertinents en el resultat 
pressupostari i en el romanent de tresoreria; d'acord amb el que s'estableix en la 
regla 50 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal. 

- Quan es realitzen despeses sense consignació pressupostària, cal aprovar la seua 
incorporació mitjançant l'aprovació per part del Ple del preceptiu expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits; d'acord amb el que s'estableix en l'article 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 7.4 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'estimar els saldos de dubtós cobrament, a fi de poder calcular 
el romanent de tresoreria disponible per a finançar despeses generals; 
conformement al que s'estableix en la regla 83 de la Instrucció de Comptabilitat 
Local, model normal. 

- Quan, dins d'un exercici pressupostari, no es puguen reconéixer obligacions 
corresponents a despeses realitzades o a béns i serveis efectivament rebuts, 
l'Ajuntament ha de registrar aqueixes despeses a la data de tancament de 
l'exercici i en el compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost"; segons que s'indica en la regla 71 de la Instrucció de Comptabilitat 
Local, model normal. 
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8. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORÍS 

8.1 Informació general 

El municipi de Torís està situat a la província de València, i amb una població de 5.788 
habitants –segons l'actualització del padró municipal a 1 de gener de 2006– ha 
experimentat un increment significatiu en els últims anys. 

D'acord amb el Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol (que regula la provisió de llocs 
de treball de l'Administració local reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal), a l'Ajuntament de Torís, en funció de la seua població i de l'import del 
pressupost, li correspon una Secretaria de classe segona. Aquesta plaça està ocupada en 
propietat des de l'any 1991. 

D'altra banda, el Ple de l'Entitat, en sessió realitzada el dia 15 de maig de 2003, acordà 
modificar la plantilla de personal amb la creació d'un lloc de treball de Sotssecretaria-
Intervenció reservat a habilitats estatals. El Consell de la Generalitat, mitjançant una 
Ordre de 9 de setembre de 2003 de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques, aprovà la classificació en classe tercera d'aquest lloc de treball. La Direcció 
General de Cooperació Local, mitjançant una Resolució de 30 de setembre de 2005, 
efectuà la formalització definitiva d'adjudicació del concurs ordinari a aquella plaça. 

Per acabar, s'ha d'assenyalar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària 
realitzada el dia 22 de juliol de 1999, adoptà l'acord de designar un funcionari de 
l'Entitat per a exercir el càrrec de tresorer. 

8.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'ha posat de manifest una circumstància que afecta de forma significativa l'adequació 
del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

S'ha comprovat que, en data 31 de desembre de 2006, hi havia creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost per import de 93.438,42 euros, cosa que en la pràctica 
significa un menor superàvit pressupostari i un menor import del romanent de 
tresoreria; tal i com es detalla en els apartats 8.3 i 8.4 de l'Informe. 

Cal fer notar així mateix que, com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit 
en l'apartat 1.1 de l'Informe, s'ha posat de manifest una circumstància que constitueix un 
incompliment rellevant de la normativa jurídica a la qual està sotmés l'Ajuntament, i és 
que l'Entitat no ha retut a la Sindicatura de Comptes el Compte General corresponent a 
l'exercici de 2006; cosa que incompleix el que es disposa en l'article 9.1 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, que regula aquesta institució. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
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l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'entitat local. 

8.3 Resultat pressupostari 

L'anàlisi dels diferents documents que integren el Compte General de l'Entitat s'ha fet a 
partir d'un exemplar d'aquest Compte que ens han facilitat durant la fiscalització, ja que 
l'Ajuntament no havia retut a la Sindicatura de Comptes el Compte General 
corresponent a l'exercici de 2006, malgrat el que es disposa en l'article 9.1 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, reguladora d'aquesta institució. 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que es detallen a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recaptació Rec. 

Imposts directes 1.844.338 0 1.844.338 1.899.993 103,0% 1.777.184 93,5% 

Imposts indirectes 374.176 0 374.176 785.125 209,8% 563.041 71,7% 

Taxes i d'altres ingres. 668.061 972.021 1.640.082 758.423 46,2% 703.654 92,8% 

Transfers. corrents 984.927 4.132 989.059 1.140.584 115,3% 968.349 84,9% 

Ingressos patrimonials 55.686 22.919 78.605 36.600 46,6 % 23.693 64,7% 

Alienació invers. reals 130.462 0 130.462 0 -- 0 -- 

Transfers. de capital 796.499 270.577 1.067.076 274.511 25,7% 92.582 33,7% 

Actius financers 0 665.177 665.177 0 -- 0 -- 

Passius financers 125.865 164.040 289.905 209.299 72,2% 205.898 98,4% 

Total 4.980.014 2.098.866 7.078.880 5.104.535 72,1% 4.334.401 84,9% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líqs. Pag. 

Despeses de personal 1.848.155 50.379 1.898.534 1.779.017 93,7% 1.742.536 97,4% 

Compra béns i serveis 1.399.810 124.936 1.524.746 1.308.641 85,2% 936.829 71,2% 

Interessos 74.932 572 75.504 68.497 90,7% 64.098 93,2% 

Transfers. corrents 162.390 314 162.704 127.189 78,2% 77.155 60,7% 

Inversions reals 1.368.862 1.922.664 3.291.526 1.029.669 31,3% 697.842 67,8% 

Transfers. de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 125.865 0 125.865 125.865 100,0% 125.865 100,0% 

Total 4.980.014 2.098.865 7.078.879 4.438.878 62,7% 3.644.325 82,1% 

Quadre 26 
 

L'anàlisi de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament durant l'exercici de 2006 
permet apreciar que el pressupost final s'ha incrementat en un 42,1%, respecte del 
pressupost inicial. Aquesta circumstància posa de manifest la necessitat que l'Entitat 
elabore els seus pressuposts anuals amb major rigor, realitzant tots aquells estudis i 
anàlisis que siguen necessaris per a limitar les modificacions pressupostàries que 
s'hagen de realitzar durant l'exercici. 

Quant a l'execució de l'estat d'ingressos del pressupost de l'exercici, que s'ha situat en un 
percentatge del 72,1%, interessa manifestar que l'Ajuntament ha de millorar els seus 
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procediments de gestió, amb la finalitat d'incrementar els drets reconeguts sobre les 
previsions pressupostàries inicialment aprovades. 

L'Entitat també ha d'articular uns procediments de despesa adequats que permeten 
incrementar el percentatge d'execució de l'estat de despeses del pressupost, que en 
l'exercici de 2006 va ser del 62,7%, a conseqüència fonamentalment que en el seu 
capítol 6, "Inversions reals", solament se'n va executar el 31,3% dels crèdits definitius. 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 

 
Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 1.337.380 1.333.266 0,3% 

b. D'altres operacions no financeres (754.768) (506.771) (48,9%) 

1. Total operacions no financeres 582.612 826.495 (29,5%) 

2. Actius financers 0 0 -- 

3. Passius financers 83.434 44.263 88,5% 

Resultat pressupostari de l'exercici 666.046 870.758 (23,5%) 

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 87.424 72.472 20,6% 

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 283.730 84.918 234,1% 

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 80.753 393.330 (120,5%) 

Resultat pressupostari ajustat 956.447 634.818 50,7% 

Quadre 27 
 

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici –tal com es pot apreciar en el quadre 
anterior–, s'eleva a un import de 956.447 euros. Aquest import denota un increment del 
50,7%, respecte de l'exercici anterior, i és conseqüència fonamentalment de l'increment 
que s'ha produït en la imputació del resultat que es genera per les desviacions de 
finançament negatives de l'exercici. 

En relació amb les desviacions de finançament s'ha comprovat que, a pesar que 
l'Ajuntament té aquestes desviacions individualitzades i controlades, no hi efectua el 
seguiment ni el control comptable que s'estableix en la regla 48 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal, en la qual es disposa que els dits seguiment i 
control es realitzaran a partir del sistema d'informació comptable i que com a mínim 
abastaran totes les operacions de gestió pressupostària durant el seu període d'execució 
–tant si aquest s'estén a un, o a més d'un exercici–, correlacionant degudament la 
realització de les despeses amb els ingressos específics que les financen. 
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En un altre ordre de coses, s'ha comprovat que durant l'exercici de 2007 el Ple de 
l'Ajuntament va aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, per 
despeses de l'exercici de 2005, per import de 7.316 euros. D'aquest import, n'hi havia 
factures de despeses per import de 1.289 euros que a la data d'aprovació de l'expedient 
encara estaven pendents de reconeixement i pagament, així com 6.027,03 euros de 
factures pagades però pendents de reconéixer. 

En aquest mateix sentit, en l'exercici de 2007 el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en 
sessió extraordinària de 12 de juliol de 2007, un nou expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per despeses dels exercicis de 2006 i anteriors, per un import de 
93.439 euros. 

Amb independència d'haver comprovat que els dos expedients han sigut aprovats pel 
procediment previst en l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril (de 
desenvolupament de la LRHL en matèria de pressuposts), es recomana que l'Entitat 
arbitre uns adequats procediments de despesa pública que eviten la necessitat d'acudir a 
aqueixos mecanismes excepcionals, i que permeten que la gestió economicofinancera de 
l'Ajuntament s'ajuste als pressuposts que s'aproven cada any. 

A part de la recomanació anterior, s'ha de dir que l'Entitat no va complir l'obligació 
(establida en el model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local) de comptabilitzar 
en el compte financer 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost", 
les factures pendents de reconeixement, algunes de les quals ja havien sigut pagades. 

Una vegada efectuats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, amb una capacitat de finançament de 669.368 euros; sense perjudici dels 
ajusts que caldria practicar en el cas que l'Entitat hagués formalitzat el citat compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost". 

Finalment, pel que fa a l'execució pressupostària de l'estat d'exercicis tancats, s'ha 
d'assenyalar que tal execució s'ha vist alterada en l'exercici de 2006 a conseqüència de 
rectificacions i anul·lacions de drets pendents de cobrament; segons el detall següent, 
expressat en euros: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (59.705) -- (59.705)

b. D'altres operacions no financeres (13) -- (13)

1. Total operacions no financeres (59.718) -- (59.718)

2. Actius financers 10 -- 10

3. Passius financers -- -- --

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (59.728) -- (59.728)

Quadre 28 
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8.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit al 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 1.720.286 778.545 121,0% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.924.794 2.081.303 (7,5%) 

 + del pressupost corrent 770.133 993.510 (22,5%) 

 + de pressuposts tancats 1.213.365 1.074.814 12,9% 

 + d'operacions no pressupostàries 101.627 77.867 30,5% 

 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 160.331 64.888 147,1% 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 934.708 830.028 12,6% 

 + del pressupost corrent 794.164 606.057 31,0% 

 + de pressuposts tancats 61.903 86.161 (28,2%) 

 + d'operacions no pressupostàries 169.531 137.810 23,0% 

 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 90.889 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 2.710.372 2.029.820 33,5% 

II. – Saldos de dubtós cobrament 945.758 588.388 60,7% 

III. – Excessos de finançament afectat 494.983 497.975 (0,6%) 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 1.269.631 943.457 34,6% 

Quadre 29 
 

Com podem comprovar en el quadre anterior, el romanent de tresoreria per a despeses 
generals de l'exercici de 2006 assoleix l'import d'1.269.631 euros, cosa que denota un 
increment del 34,6% respecte al que es va generar en la liquidació del pressupost de 
l'exercici anterior. 

En relació amb el finançament afectat, s'ha de tenir en compte el que hem comentat en 
l'apartat 8.3 de l'Informe, on s'ha posat de manifest que l'Ajuntament no porta el 
seguiment i control comptable que s'estableix en la regla 48 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal. 

Tal com s'indica en l'apartat 8.3 de l'Informe, a la data de tancament de l'exercici de 
2006 l'Entitat tenia despeses no imputades al pressupost per la xifra de 93.438,76 euros; 
circumstància que cal tenir en compte a l'hora de valorar el romanent de tresoreria. 
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D'altra banda, interessa ressaltar que, tot i que l'Entitat sí que ha tingut en compte 
l'import dels drets de dubtós cobrament o de difícil recaptació per a calcular el romanent 
de tresoreria –tal com es disposa en l'article 103 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, que desenvolupa la LRHL en matèria de pressuposts–, l'import imputat no es 
dedueix del saldo del compte 490, "Provisió per a insolvències", malgrat exigir-ho així 
la regla 83.4 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model normal. 

8.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Torís, i d'acord amb el que s'ha dit 
en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions que vénen a 
continuació. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en l'apartat 8.3 de l'Informe: 

- L'Entitat s'ha d'ajustar als procediments i terminis prevists en la legislació vigent 
per a aprovar i rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes, a l'objecte 
que aquesta el puga fiscalitzar de forma ordinària. 

- L'Ajuntament ha d'elaborar amb major rigor els seus pressuposts anuals, de 
forma que durant l'exercici no calga recórrer tant a les modificacions 
pressupostàries i que no existisquen diferències tan significatives entre els 
pressuposts inicial i final. 

- L'Entitat ha de complir els principis comptables i pressupostaris, així com les 
regles de la Instrucció de Comptabilitat Local que hi són d'aplicació, amb la 
finalitat que els seus comptes anuals mostren la imatge fidel del seu patrimoni, 
de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de l'Entitat. 

- L'Ajuntament ha d'arbitrar uns procediments administratius que asseguren que el 
reconeixement de les obligacions es produïsca abans de pagar-les, d'acord amb 
el que es disposa en l'article 184 de la LRHL. 

- L'Entitat ha de prendre totes aquelles mesures que siguen necessàries per a 
assegurar uns majors nivells d'execució pressupostària, tant en l'estat d'ingressos 
com en el de despeses, especialment en el capítol d'inversions reals. 

Quant al resultat pressupostari, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 8.3 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'ajustar la seua gestió economicofinancera al pressupost 
aprovat per a cada exercici, evitant realitzar despeses que no tinguen cobertura 
pressupostària i aplicant amb rigor els criteris d'imputació d'ingressos i despeses 
a cada un dels exercicis pressupostaris. 
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- Quan, dins d'un exercici pressupostari, no es puga efectuar el reconeixement 
d'obligacions corresponents a despeses realitzades o a béns i serveis 
efectivament rebuts, l'Ajuntament, a la data de tancament de l'exercici, haurà de 
registrar aqueixes despeses en el compte 413, "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost". 

- L'Entitat ha d'efectuar el seguiment i control comptable de les desviacions de 
finançament, conformement al que s'estableix en la regla 48 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model normal. 

En relació amb el romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 
8.4 de l'Informe, es recomana, pel que fa al tractament comptable dels drets de dubtós 
cobrament o de difícil recaptació, que l'Ajuntament adopte les mesures necessàries 
perquè els saldos de dubtós cobrament coincidisquen amb el saldo del compte 490, 
"Provisió per a insolvències". 
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9. FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA VALL DE LAGUAR 

9.1 Informació general 

El municipi de la Vall de Laguar està situat a la província d'Alacant i té una superfície 
de 23,3 quilòmetres quadrats. Té una població de 948 habitants, segons el padró 
municipal a 1 de gener de 2006, cosa que indica un increment del 7% respecte del padró 
de l'any 2002. Els sectors de l'activitat econòmica més rellevants són l'agricultura i el 
turisme rural. 

Quant a l'organització interna, interessa destacar que el lloc de treball de Secretaria està 
classificat de classe tercera i en l'actualitat l'ocupa, de forma provisional, per un 
funcionari de carrera d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

L'abast de la fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament es limita a 
l'anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria; tal com hem indicat en 
l'apartat 1.2 de l'Informe. 

9.2 Conclusions generals 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.1 de l'Informe, 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

- No s'han reconegut, en el pressupost de despeses de l'exercici de 2006, 
obligacions per un import total de 48.252 euros, i això afecta el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria, els quals estan sobrevalorats en aqueix 
import; tal com s'indica en els apartats 9.3 i 9.4 de l'Informe. 

- L'Ajuntament no ha estimat, en l'exercici de 2006, l'import corresponent als 
drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació; tal com s'indica 
en l'apartat 9.4 de l'Informe. 

- L'import corresponent als fons líquids del romanent de tresoreria comprén el 
saldo negatiu d'una pòlissa de crèdit, per import de 36.430 euros, raó per la qual 
el saldo dels fons líquids està infravalorat en la citada quantitat; segons que 
s'indica en l'apartat 9.4 de l'Informe. 

- El criteri comptable utilitzat per l'Entitat per a registrar les obligacions 
reconegudes, és el criteri de caixa, la qual cosa explica que el pressupost de 
despeses de l'Entitat tinga un grau de compliment del 100%; tal com s'indica en 
l'apartat 9.3 de l'Informe. 

Així mateix, com a resultat de la revisió efectuada, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.1 
de l'Informe, s'han posat de manifest, durant el període objecte de fiscalització, els 
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incompliments rellevants de la normativa jurídica a la qual està sotmés l'Ajuntament 
que indiquem a continuació: 

- La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici de 2006 està pendent 
d'aprovació, de manera que s'hi ha incomplit el termini establit en l'article 191.3 
de la LRHL; tal com s'indica en l'apartat 9.3 de l'Informe. 

- També està pendent d'aprovació per part del Ple de l'Ajuntament el Compte 
General corresponent a l'exercici de 2006, de manera que s'hi ha incomplit el 
termini establit en l'article 212 de la LRHL; tal com s'indica en l'apartat 9.3 de 
l'Informe. 

A part de les circumstàncies anteriors, interessa destacar que en la informació referent a 
la tresoreria, compresa en la memòria dels comptes anuals, es recull un saldo de 58.558 
euros en el compte "Caixa corporació", del qual no hi ha constatació sobre la seua 
realitat, ja que les preceptives actes d'arqueig no estan signades i l'Entitat no ens ha 
facilitat cap certificació –sol·licitada en el marc de la fiscalització realitzada– sobre 
aquest extrem; tal com es detalla en l'apartat 9.4 de l'Informe. 

En els diferents apartats del present Informe es recullen, encara, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa 
l'adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació, ni 
tenir la qualificació d'incompliments rellevants de les normes jurídiques que disciplinen 
l'actuació de l'Ajuntament, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica pels 
òrgans responsables de l'entitat local. 

9.3 Resultat pressupostari 

Les dades de major interés de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'Ajuntament corresponents a l'exercici de 2006, són les que detallem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiva Drets Exec. Recapt. Rec. 

Imposts directes 72.260 0 72.260 68.985 95,5% 66.006 95,7% 

Imposts indirectes 82.400 0 82.400 12.803 15,5% 12.803 100,0% 

Taxes i d'altres ingres. 59.725 0 59.725 66.632 111,6% 65.876 98,9% 

Transfers. corrents 390.129 0 390.129 434.439 111,4% 434.439 100,0% 

Ingressos patrimonials 6.365 0 6.365 1.206 18,9% 1.206 100,0% 

Alienació invers. reals 0 0 0 0 -- 0 -- 

Transfers. de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 

Actius financers 0 117.000 117.000 0 0,0% 0 -- 

Passius financers 72.121 0 72.121 0 0,0% 0 -- 

Total 683.000 117.000 800.000 584.065 73,0% 580.330 99,4% 

ESTAT DE DESPESES 

Crèdit Execució 

Capítol Inicial Modific. Definitiu Obligacions Exec. Pags. líqus. Pag. 

Despeses de personal 167.410 40.000 207.410 181.512 87,5% 181.512 100,0% 

Compra béns i serveis 291.543 50.000 341.543 330.662 96,8% 330.662 100,0% 

Interessos 16.308 0 16.308 16.308 100,0% 16.308 100,0% 

Transfers. corrents 23.133 0 23.133 13.178 57,0% 13.178 100,0% 

Inversions reals 54.000 27.000 81.000 76.567 94,5% 76.567 100,0% 

Transfers. de capital 15.443 0 15.443 0 -- 0 -- 

Actius financers 0 0 0 0 -- 0 -- 

Passius financers 115.163 0 115.163 43.042 37,4% 43.042 100,0% 

Total 683.000 117.000 800.000 661.269 82,7 661.269 100,0% 

Quadre 30 
 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions 
entre tots dos exercicis. 
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Conceptes 2006 2005 Variació 

a. Operacions corrents 42.405 16.778 152,7%

b. D'altres operacions no financeres (76.567) (446.792) 82,9%

1. Total operacions no financeres (34.162) (430.014) 92,1%

2. Actius financers 0 0 -

3. Passius financers (43.041) 333.747 (112,9%)

Resultat pressupostari de l'exercici (77.203) (96.267) 19,8%

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 84.157 0 -

(+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 -

(–) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 -

Resultat pressupostari ajustat 6.954 (96.267) 107,2%

Quadre 31 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, el resultat pressupostari de l'exercici de 2006 
va ser negatiu, per import de 77.203 euros; mentre que el resultat pressupostari ajustat 
va ser positiu, per import de 6.954 euros. Respecte de l'exercici de 2005, el resultat 
pressupostari de 2006 s'ha incrementat en un 19,8%, fonamentalment a causa de 
l'increment experimentat per les operacions no financeres. 

El resultat pressupostari és un resum analític de la liquidació del pressupost d'ingressos i 
de la liquidació del pressupost de despeses. Aquests tres documents conformen l'estat de 
liquidació del pressupost, que al seu torn constitueix un dels quatre documents que 
integren el Compte General de l'entitat. 

El Compte General corresponent a l'exercici de 2006 de l'Ajuntament va ser tramés a la 
Sindicatura de Comptes sense la preceptiva aprovació del Ple de l'Entitat, cosa que 
incompleix l'article 212 de la LRHL. Tampoc no han complit l'obligació de sotmetre el 
Compte General a l'informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Entitat, ni tampoc 
el requisit de publicitat establit en l'article citat. 

Així mateix, està pendent d'aprovació per part del president de l'Entitat la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2006, de manera que s'hi ha incomplit el termini establit en 
l'article 191 de la LRHL. Tampoc no s'ha emés l'informe de la Intervenció relatiu a la 
dita liquidació. 

Segons la regla 68 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model simplificat, el resultat 
pressupostari ajustat s'obté després de realitzar una sèrie d'ajusts sobre el resultat 
pressupostari de l'exercici. 
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L'Ajuntament no ha consignat cap import en concepte d'ajusts per desviacions de 
finançament de l'exercici, ni positius ni negatius; però no s'ha pogut confirmar que no 
existisquen despeses finançades amb recursos específics, ni si pertocava realitzar els 
ajusts corresponents. 

Quant a l'ajust per obligacions reconegudes finançades amb romanent de tresoreria, 
l'Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit finançada amb romanent líquid de 
tresoreria per import de 117.000 euros, dels quals foren reconeguts 84.157 euros. 

Com a conseqüència del treball realitzat en relació amb el resultat pressupostari de 
l'exercici de 2006, comprés en la liquidació del pressupost, s'han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- Existeixen obligacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici de 2006 per 
import de 48.252 euros, comptabilitzats en el compte "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost"; però no se n'ha promogut el preceptiu 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit aprovat pel Ple, malgrat 
establir-ho així l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, de 
desenvolupament de la LRHL en matèria pressupostària. 

- El pressupost de despeses presenta un grau de compliment del 100%, perquè en 
l'exercici de 2006 l'Ajuntament ha reconegut les obligacions seguint el criteri de 
caixa; cosa que incompleix l'article 184 de la LRHL i els articles 52 i següents 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts en el resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que en la liquidació de l'exercici de 2006 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, amb una capacitat de finançament de 854 euros. 

Quant a l'execució de l'estat d'exercicis tancats, els drets i les obligacions d'exercicis 
anteriors que l'Ajuntament ha anul·lat en l'exercici de 2006 són els següents, expressats 
en euros: 

 
Conceptes Drets Obligacions Total 

a. Operacions corrents (959) -- (959)

b. D'altres operacions no financeres -- -- --

1. Total operacions no financeres (959) -- (959)

2. Actius financers -- - --

3. Passius financers -- -- --

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (959) -- (959)

Quadre 32 
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9.4 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria està format pels fons líquids, els drets pendents de cobrament 
i les obligacions pendents de pagament; tot referit al 31 de desembre de l'exercici. El 
detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2006 i la 
seua comparació amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 

 
 Conceptes 2006 2005 Variació 

1. (+) Fons líquids 67.826 248.896 (72,7%) 

2. (+) Drets pendents de cobrament 13.392 10.642 25,8% 

 + del pressupost corrent 3.735 3.338 11,9% 

 + de pressuposts tancats 6.836 7.304 (6,4%) 

 + d'operacions no pressupostàries 2.821 0 -- 

 – cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 -- 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 40.508 141.944 (70,3%) 

 + del pressupost corrent 0 0 -- 

 + de pressuposts tancats 10.000 10.000 0,0% 

 + d'operacions no pressupostàries 80.470 131.944 (39,0%) 

 – pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 48.252 0 -- 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 39.000 117.594 (66,8%) 

II. – Saldos de dubtós cobrament 0 0 -- 

III. – Excessos de finançament afectat 0 0 -- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 39.000 117.594 (66,8%) 

Quadre 33 
 

Com podem observar en el quadre anterior, tant en l'exercici de 2005 com en el de 2006 
el romanent de tresoreria inclòs en el Compte General de l'Ajuntament va ser positiu, 
per sengles imports de 117.594 i 39.000 euros. 

S'ha de dir que en l'exercici de 2006 el romanent de tresoreria total coincideix amb el 
romanent de tresoreria per a despeses generals, perquè l'Ajuntament no ha estimat cap 
import en concepte de saldos de dubtós cobrament ni per excés de finançament afectat. 

Quant als saldos de dubtós cobrament, cal assenyalar que la base número 24 d'execució 
del pressupost estableix que es consideren drets pendents de cobrament d'impossible o 
difícil recaptació els corresponents als capítols 1, 2 i 3 del pressupost d'ingressos, 
segons una fórmula que, tanmateix, no es determina en les bases citades. 
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Malgrat que l'Ajuntament no ha estimat cap import com a dret de difícil o impossible 
recaptació, s'ha comprovat que existeixen drets pendents de cobrament de pressuposts 
tancats per import de 5.366 euros (corresponents a una subvenció corrent de l'exercici 
de 2001 i que representen el 78,5% dels drets pendents de cobrament de pressuposts 
tancats) que, segons els principis comptables públics, no s'havien d'haver reconegut. 

L'excés de finançament afectat estarà constituït –segons la regla 71 de la Instrucció de 
Comptabilitat Local, model simplificat– per la suma de les desviacions de finançament 
positives acumulades a la fi de l'exercici. Tanmateix, s'ha d'assenyalar que no existeixen 
projectes de despesa amb finançament afectat (tal com hem indicat en l'apartat 9.3 de 
l'Informe), raó per la qual no hom no ha consignat cap import en el romanent de 
tresoreria. D'acord amb el programa d'inversió i finançament –annex al pressupost de 
l'Ajuntament–, les inversions previstes en l'exercici es financen amb recursos generals. 

Com a resultat del treball realitzat sobre el romanent de tresoreria inclòs en la memòria 
dels comptes anuals de l'exercici de 2006 retuts per l'Ajuntament, s'han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- S'ha detectat que forma part dels fons líquids del romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2006 un import negatiu de 36.430 euros, corresponents a la 
quantitat disposada d'una pòlissa de crèdit formalitzada per l'Entitat i que              
–d'acord amb la regla 72 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model 
simplificat– no haurien de formar part d'aqueixos fons. En conseqüència, 
l'import corresponent als fons líquids del romanent de tresoreria estaria 
infravalorat en la citada quantitat i seria de 104.256 euros. 

- L'import corresponen al compte "Caixa corporació" de l'Ajuntament, que forma 
part de l'import dels fons líquids del romanent de tresoreria, s'eleva a 58.558 
euros; cosa que representa un 56,2% dels fons líquids, si n'excloem l'operació de 
tresoreria a què hem fet referència en el punt anterior. 

 Segons que consta en la informació referent a la tresoreria inclosa en la memòria 
dels comptes anuals, el saldo d'aquest compte "Caixa corporació" a 31 de 
desembre de 2006 coincideix amb el saldo a 1 de gener, ja que no existeixen 
moviments en l'exercici. Interessa destacar que les actes d'arqueig que 
acompanyen el Compte General retut a la Sindicatura de Comptes no estan 
signades, i que vam sol·licitar una certificació a l'Entitat per tal de comprovar la 
realitat del saldo del dit compte "Caixa corporació", certificació que l'Entitat no 
ens ha facilitat. 

 La circumstància anterior posa de manifest que l'Entitat disposa d'uns saldos de 
caixa molt significatius, que no tenen cap justificació real, ja que haurien d'estar 
en una entitat financera per tal d'aconseguir el màxim rendiment i seguretat; això 
denota al mateix temps que no hi ha necessitat de formalitzar pòlisses de crèdit, 
com ha fet l'Entitat durant l'exercici. 
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- L'import corresponent a obligacions pendents de pagament de pressuposts 
tancats, per import de 10.000 euros, correspon a una obligació de l'exercici de 
2003 que va ser pagada en l'exercici de 2004, i que està pendent de ser 
regularitzat en la comptabilitat de l'Ajuntament. 

- Existeixen obligacions pendents de pagament per operacions no pressupostàries 
per import de 19.735 euros (que constitueixen el 24,5% del total inclòs en el 
romanent de tresoreria per operacions no pressupostàries). aquest saldo prové de 
l'exercici de 2002; per tant, a la vista de la seua antiguitat, es recomana 
d'analitzar-los i, si és el cas, regularitzar-los. 

- Quant als pagaments pendents d'aplicació definitiva, per import de 48.252 euros, 
s'ha d'assenyalar que coincideixen amb l'import comptabilitzat per "Creditors 
pendents d'aplicar al pressupost" del balanç de l'Ajuntament. Aquestes 
obligacions no han sigut objecte de reconeixement extrajudicial de crèdit; tal 
com s'ha indicat en l'apartat 9.2 de l'Informe. 

9.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de la Vall de Laguar, i d'acord amb el 
que es recull en els apartats del present Informe, es formulen les recomanacions que 
vénen a continuació. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, i d'acord amb el que 
s'ha expressat en els apartats 9.3 i 9.4 de l'Informe: 

- L'Entitat ha de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast per 
tal de comprovar la realitat del saldo del compte "Caixa corporació", i alhora ha 
de formalitzar adequadament les actes d'arqueig que acompanyen el Compte 
General de l'exercici. 

- L'Ajuntament hauria de reduir el saldo de "caixa" de la corporació, que integra 
els fons líquids del romanent de tresoreria, amb la finalitat de millorar la gestió i 
el control dels saldos de tresoreria. 

- La gestió del pressupost de despeses s'ha de realitzar d'acord amb les fases 
establides en l'article 184 de la LRHL i en els articles 52 i següents del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Quant al resultat pressupostari, i segons el que s'ha expressat en l'apartat 9.3 de 
l'Informe: 

- El resultat pressupostari, que forma part de la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2006, ha de ser aprovat abans del primer de març de l'exercici 
següent a aquell al qual corresponga, amb l'informe previ de la Intervenció; 
conformement al que s'estableixen l'article 191 de la LRHL. 
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- Quan es realitzen despeses sense consignació pressupostària, caldrà aprovar la 
seua incorporació mitjançant el preceptiu expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovat pel Ple; conformement al que s'estableix en 
l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Quant al romanent de tresoreria, i d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 9.4 de 
l'Informe: 

- L'Ajuntament ha d'estimar, al final de cada exercici, si existeixen saldos de 
dubtós cobrament, amb la finalitat de poder calcular el romanent de tresoreria 
disponible per a finançar despeses generals; conformement al que s'estableix en 
la regla 71 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model simplificat. 

- Els fons líquids inclosos en el romanent de tresoreria, s'han de calcular d'acord 
amb la regla 72 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model simplificat. 
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10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització que es va trametre als comptedants afectats perquè, en el termini concedit, 
hi formulessen al·legacions. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats han 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 s'han incorporat al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'ha emés sobre 
tals al·legacions, el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades 
o desestimades, s'adjunten en els annexos I i II d'aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L'I�FORME 

 

D'acord amb l'article 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, i de l'article 60.2.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació per a 2008 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 10 de juliol de 2009, aprovà aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 10 de juliol de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 
 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A��EX I 

AL·LEGACIO�S DELS COMPTEDA�TS 

 

 



 

 

 

 













































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT D’ANNA 

 

I.- INTRODUCCIÓ 

El proppassat 19 de maig, mitjançant un escrit del síndic de comptes adreçat a 
l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Anna, es va trametre l’esborrany de l’informe 
de fiscalització parcial de l’entitat que presideix, corresponent a l’exercici de 2006. En 
el citat escrit es concedia un termini per a formular al·legacions que va finalitzar el dia 5 
de juny de 2009. 

En data 8 de juny, fora del termini establit a l’efecte, va tenir entrada en el registre  de la 
Sindicatura de Comptes un escrit de l’alcaldessa-presidenta del citat Ajuntament, al qual 
s’adjuntava un informe del secretari-interventor, on s’intenten aclarir determinades 
circumstàncies que es posen de manifest en l’informe realitzat per la Sindicatura de 
Comptes referent al “Romanent de tresoreria” i al “Resultat pressupostari de l’exercici 
de 2006”. 

Tal com és habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, i 
encara que l’escrit d’al·legacions es va presentar fora del termini, hem elaborat el 
present informe a fi que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga valorar l’informe 
de l’alcaldessa de l’Ajuntament presentat i, si escau, modificar l’actual redacció de 
l’esborrany de l’informe de fiscalització parcial de vuit ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana, corresponent a l’exercici de 2006, en tot allò que afecta l’Ajuntament 
d’Anna. 

II.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 3.2, paràgraf 3r. de la pàgina 16, i apartat 3.4, paràgraf 5é. de la 
pàgina 19, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat, amb la finalitat de cobrir el romanent negatiu de 
tresoreria de l’exercici de 2006, dins del marc establit en l’article 193 de la LRHL, en 
sessió extraordinària de data 8 de novembre de 2007, va aprovar concertar una operació 
de crèdit per import de 135.300 euros. Amb l’import d’aquesta operació de crèdit, més 
el superàvit amb què es va aprovar el pressupost de l’exercici de 2008, en la xifra de 
78.835 euros, es cobreix el citat romanent negatiu de tresoreria de l’exercici de 2006. 

Comentaris: Hem comprovat que, juntament amb l’escrit d’al·legacions, l’Entitat ha 
presentat una còpia de tots els documents citats en el paràgraf anterior, entre els quals 
figura la del certificat de l’Acord del Ple pel qual s’acorda concertar el préstec, la del 
contracte de l’operació de crèdit concertada, el document comptable que justifique 
l’ingrés de l’operació de crèdit i la còpia del pressupost inicial de l’exercici de 2008. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa que el paràgraf 2n. de la pàgina 16 de 
l’esborrany de l’Informe quede redactat de la manera següent: “Cal fer notar, així 



 

 

mateix, com a resultat de la revisió efectuada i amb l’abast descrit en l’apartat 1.1 de 
l’Informe que, durant el període objecte de fiscalització, s’ha posat de manifest la 
circumstància que recollim tot seguit, la qual representa un incompliment rellevant de 
la normativa jurídica a la qual se sotmet l’Ajuntament”. 

Es proposa suprimir el paràgraf 3r. de la pàgina 16 de l’esborrany de l’Informe. Per tant, 
s’hauria de suprimir també el paràgraf 5é. de la pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe. 

2.- Apartat 3.4, paràgraf 4t. de la pàgina 20, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a les despeses no imputades al pressupost de l’exercici 
de 2006, per un import de 353.987 euros, l’Ajuntament matisa que, segons la regla 81 
de la ICAL, el càlcul del romanent de tresoreria no ha d’incloure el compte 413, 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 

Comentaris: La Sindicatura en el seu informe posa de manifest que el càlcul del 
romanent de tresoreria s’hauria vist afectat necessàriament si l’Ajuntament havia 
imputat a l’exercici totes les despeses que s’hi generen, tal com hauria d’haver fet en 
compliment dels principis comptables que hi són d’aplicació. 

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

3.- Apartat 3.4, paràgraf 2n. de la pàgina 20, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Com es desprén de la liquidació corresponent a l’exercici de 
2007, l’import de les desviacions de finançament positives puja a 188.620,40 euros i les 
desviacions de finançament negatives pugen a 59.082,74 euros. 

Comentaris: L’Ajuntament informa sobre les desviacions de finançament de 2007 sense 
desvirtuar el que recull l’Informe en relació amb l’exercici de 2006. 

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

4.- Apartat 3.4, paràgraf 5é. de la pàgina 20, de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament gestiona els saldos de cobrament dubtós i els 
prescriu per haver transcorregut el termini de quatre anys sense exercitar el dret de 
l’Administració a exigir el pagament de deutes tributaris liquidats, tal com es desprén 
dels acords de la Junta de Govern Local celebrada el 12 de març de 2009 a fi d’anar 
regularitzant la situació real de l’Ajuntament. 

Comentaris: La Sindicatura en el seu Informe posa de manifest que no s’ha pogut 
verificar la idoneïtat de l’import de 141.491 euros imputats a la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2006 com a drets de difícil recaptació o cobrament dubtós, ja 
que l’Entitat no ha facilitat les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2006. La 



 

 

referència a l’Acord de 12 de març de 2009 no desvirtua el que recull l’Informe de la 
Sindicatura. 

D’altra banda interessa destacar que en la liquidació d’exercicis tancats que ha facilitat 
l’Ajuntament, practicada el 31 de desembre de 2006, figuren com a pendents de 
cobrament drets d’exercicis amb una antiguitat superior als quatre anys. 

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

 



 

 

AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL 

 

I.- INTRODUCCIÓ 

El proppassat 19 de maig, mitjançant un escrit del síndic de comptes adreçat a 
l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, es va trametre 
l’esborrany de l’informe de fiscalització parcial de l’entitat que presideix, corresponent 
a l’exercici de 2006. En el citat escrit es concedia un termini per a formular al·legacions 
que va finalitzar el dia 5 de juny de 2009. 

En data 5 de juny, dins del termini establit a l’efecte, va tenir entrada en el registre de la 
Sindicatura de Comptes un escrit de l’alcaldessa-presidenta del citat Ajuntament, al qual 
s’adjuntava un informe del secretari-interventor, on s’intenten aclarir determinades 
circumstàncies que es posen de manifest en l’informe realitzat per la Sindicatura de 
Comptes referent al “Romanent de tresoreria” i al “Resultat pressupostari de l’exercici 
de 2006”. 

D’altra banda, al final d’aquest escrit d’al·legacions del secretari-interventor, s’informa 
d’una sèrie de mesures que l’Ajuntament ha començat a aplicar com a conseqüència de 
l’Informe de la Sindicatura, de les quals, evidentment, en l’Informe de fiscalització no 
se’n realitza cap comentari, ja que no són objecte del dit informe. 

Tal com és habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, hem 
elaborat el present informe a fi que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar l’informe del secretrari-interventor de l’Ajuntament presentat i, si escau, 
modificar l’actual redacció de l’esborrany de l’informe de fiscalització parcial de vuit 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, corresponent a l’exercici de 2006, en tot allò 
que afecta l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. 

II.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 5.2, paràgraf 5é. de la pàgina 31, i apartat 5.3, paràgraf 5é. de la 
pàgina 33, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a l’import de 10.495 euros imputats al pressupost de 
l’exercici de 2007, però que corresponen a despeses realitzades en exercicis anteriors i 
que en l’Informe de la Sindicatura es diu que han sigut imputats al pressupost de 
l’exercici de 2007 sense la formulació del corresponent expedient de reconeixement  
extrajudicial de crèdits, cal indicar que es tracta d’un error, ja que sí es van reconèixer 
mitjançant l’aprovació del corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, que va ser aprovat en data 23 de maig de 2007. 

Comentaris: L’anàlisi de la documentació aportada juntament amb l’escrit 
d’al·legacions no permet apreciar que l’Entitat haja promogut un Acord de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. En data 21 de març de 2007 el Ple de 



 

 

l’Ajuntament va aprovar les factures de l’empresa Mevaco per una quantia de 10.493,56 
euros, i al seu torn disposava que en el pressupost de l’exercici de 2007, que encara no 
s’havia aprovat, s’inclogués una partida suficient per fer front al pagament de la citada 
quantitat. 

Com podem observar no es tracta d’un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, encara que s’hi pot apreciar que l’Entitat ha regularitzat la situació d’una 
despesa que no comptava amb cobertura pressupostària. En la mesura en què el 
pressupost de l’exercici següent no estava aprovat, es pot acceptar la idoneïtat de la 
mesura adoptada per l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa que el paràgraf 3r. de la pàgina 31 de 
l’esborrany de l’Informe quede redactat de la manera següent: “Cal fer notar, així 
mateix, com a resultat de la revisió efectuada i amb l’abast descrit en l’apartat 1.1 de 
l’Informe, que durant el període objecte de fiscalització s’ha posat de manifest la 
circumstància que recollim tot seguit, la qual representa un incompliment rellevant de 
la normativa jurídica a la qual se sotmet l’Ajuntament”. 

Es proposa també suprimir l’actual paràgraf 5é. de la pàgina 31 de l’esborrany de 
l’Informe. 

Consegüentment, el paràgraf 5é. de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe quedaria 
redactat de la manera següent: “En relació amb les despeses de l’exercici de 2006 
imputades al pressupost de l’exercici de 2007, interessa ressaltar que només un dels 
acords, per un import de 4.188 euros, s’ha realitzat mitjançant l’aprovació del 
corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. Pel que fa a la xifra 
restant, que és de 10.495 euros, l’Entitat va aprovar-ne les factures corresponents en 
l’exercici de 2007, per Acord plenari, alhora que acordava que s’inclogués en el 
pressupost de l’exercici, que encara no s’havia aprovat, una partida suficient per a fer 
front al pagament de la citada quantitat”. 

2.- Apartat 5.2, paràgraf 4t. de la pàgina 31 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament, en la sessió plenària de 10 d’agost de 2005, va 
aprovar un pla de sanejament financer que s’hauria de realitzar en un termini no 
superior a tres anys. S’hi adjunta el dit pla. 

Comentaris: Aquesta al·legació fa referència a l’incompliment rellevant posat de 
manifest en l’Informe de la Sindicatura, en el sentit que l’Entitat no ha realitzat cap de 
les mesures que l’article 193 de la LRHL disposa per als supòsits de liquidació del 
pressupost amb romanent de tresoreria negatiu. 

En relació amb la conclusió anterior interessa manifestar que entre les mesures 
disposades en l’article 193 de la LRHL no figura l’aprovació d’un pla financer per a 
esmenar la circumstància de romanents negatius de tresoreria. Tanmateix, cal constatar 
que, una vegada revisada la liquidació del pressupost de l’exercici de 2006, es dedueix 
que l’Ajuntament, tal com preveia el Pla de Sanejament, ha reconegut ingressos per 



 

 

passius financers per un import de 181.302 euros, encara que aquest import no es 
correspon amb el romanent negatiu de tresoreria de l’exercici de 2005, que pujava a 
209.481 euros. 

Es pot acceptar que aquest Pla de Sanejament Financer aprovat per l’Entitat siga una 
mesura per a fer front a les dificultats economicofinanceres de l’Ajuntament, però no 
que es corresponga amb cap de les mesures a què l’article 193 de la LRHL obliga per al 
cas de romanents de tresoreria negatius. 

Cal indicar, en definitiva, que no tenim constatació que l’Ajuntament haja promogut cap 
actuació, d’acord amb el citat article 193 de la LRHL, relacionada amb el romanent 
negatiu de tresoreria de l’exercici de 2006 

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

3.- Apartat 5.1, paràgraf 3r. de la pàgina 30, i apartat 5.5, paràgraf 6é. de la 
pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Totes les factures, sense cap excepció, són registrades en el 
moment en què les rep l’Ajuntament en l’aplicació de la comptabilitat en una llista 
extrapressupostària de què disposa l’aplicació, fins que són aprovades, moment en què 
es reconeixen en la comptabilitat pressupostària. Com a conseqüència de la visita del 
personal de la Sindicatura totes les factures es registren en el registre general d’entrada 
de l’Ajuntament. 

Comentaris: En l’al·legació es dóna la raó al que hem manifestat en l’Informe de 
fiscalització, en el sentit que ara sí que s’hi ha establit un procediment adient que 
permeta una gestió administrativa adequada de les factures que es presenten en 
l’Ajuntament. No s’hi aporta, però, cap documentació justificativa d’aquesta 
circumstància. 

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

 



 

 

AJUNTAMENT DE TORÍS 

 

I.- INTRODUCCIÓ 

El proppassat 19 de maig, mitjançant un escrit del síndic de comptes adreçat a 
l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Torís, es va trametre l’esborrany de 
l’informe de fiscalització parcial de l’entitat que presideix, corresponent a l’exercici de 
2006. En el citat escrit es concedia un termini per a formular al·legacions que va 
finalitzar el dia 5 de juny de 2009. 

En data 5 de juny, dins del termini establit a l’efecte, va tenir entrada en el registre de la 
Sindicatura de Comptes un escrit de l’alcaldessa-presidenta del citat Ajuntament, on 
s’intenten aclarir determinades circumstàncies que es posen de manifest en l’informe 
realitzat per la Sindicatura de Comptes referent al “Romanent de tresoreria” i al 
“Resultat pressupostari de l’exercici de 2006”. 

Tal com és habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, hem 
elaborat el present informe a fi que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar l’informe presentat per l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament i, si escau, 
modificar l’actual redacció de l’esborrany de l’informe de fiscalització parcial de vuit 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici de 2006, en tot allò 
que afecta l’Ajuntament de Torís. 

II.-  CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 8.2, paràgraf 6é. de la pàgina 56, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a l’existència de creditors pendents d’aplicar al 
pressupost per un import de 93.438,42 euros, es tracta de factures que o bé han tingut 
entrada en l’Ajuntament una vegada tancat l’exercici (i, per tant, no s’hi han pogut 
aplicar), o bé es tracta de factures com ara els drets d’autor, que l’Ajuntament mai no va 
pensar a reconèixer-les perquè està en contra de la seua imposició, ja que es tracta de 
manifestacions culturals totalment gratuïtes. 

D’altra banda, l’aplicació al pressupost de les dites factures simplement significaria un 
menor superàvit pressupostari, però mai no un major dèficit, ja que el resultat 
pressupostari ajustat de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2006 és de 
956.055,64 euros. 

En el mateix sentit, tampoc no es veuria incrementat el romanent de tresoreria negatiu, 
sinó que l’aplicació al pressupost d’aquesta quantitat suposaria una minoració del 
romanent de tresoreria positiu per a despeses generals. 



 

 

Comentaris: L’al·legació de l’Ajuntament no nega la informació que figura en 
l’informe, sinó que es dedica a explicar els motius pels quals no ha imputat aquestes 
despeses al pressupost de l’exercici. 

La precisió sobre el sentit del resultat pressupostari ajustat de la liquidació del 
pressupost de l’exercici és correcta, ja que és positiu, i en el supòsit d’haver-se imputat 
aquestes despeses s’hauria generat un menor superàvit pressupostari i no un major 
dèficit. 

Pel que fa a la forma en què afectaria el càlcul del romanent de tresoreria en el cas que 
aquestes despeses s’havien imputat al pressupost de l’exercici de 2006, cal indicar que 
això dependria de si s’havien pagat o no a 31 de desembre de l’exercici. En el cas 
d’haver-les pagades, això no afectaria l’import del romanent de tresoreria a 31 de 
desembre de 2006; però si havien quedat pendents de pagament a la dita data, 
comportaria un increment en les obligacions pendents de pagament de l’exercici corrent 
i, per tant, un menor import del romanent de tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 6é. de 
la pàgina 56 de l’esborrany de l’Informe i que quede redactat de la manera següent: 
“Hem comprovat que a 31 de desembre de 2006 existien creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost per un import de 93.438 euros, cosa que implica en la 
pràctica un menor superàvit pressupostari i un menor import del romanent positiu de 
tresoreria, tal com detallem en els apartats 8.3 i 8.4 de l’Informe”. 

2.- Apartat 8.5, paràgraf 3r. de la pàgina 62 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: El Compte General de 2006 no s’ha retut a la Sindicatura de 
Comptes simplement perquè s’han produït molts problemes amb la plataforma de 
rendició, que encara persisteixen. No obstant això, s’han pres les mesures necessàries 
per a retre els Comptes de 2006 i 2007 a la Sindicatura mitjançant la plataforma. En 
qualsevol cas, l’Ajuntament vol deixar constatació que mai no s’ha negat ni es nega a 
complir les obligacions que té respecte a la Sindicatura de Comptes. 

Comentaris: No és una al·legació pròpiament dita, sinó una justificació de la 
recomanació realitzada en l’Informe de la Sindicatura, en el sentit que l’Ajuntament ha 
d’ajustar-se als procediments i terminis per a l’aprovació i rendició del Compte General 
a la Sindicatura de Comptes. 

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

3.- Apartat 8.3, paràgraf 2n. de la pàgina 57, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: El Ple de l’Ajuntament va aprovar el Compte General de 
l’exercici de 2006 en la sessió celebrada el 8 de maig de 2008. 



 

 

Comentaris: Hom aporta la documentació justificativa de la citada circumstància, per la 
qual cosa s’ha de suprimir en l’Informe la referència que indicava que no tenim 
constatació que el citat Compte General haja sigut aprovat per l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 2n. de 
la pàgina 57 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “L’anàlisi dels 
diferents documents que integren el Compte General de l’Entitat s’ha realitzat sobre un 
exemplar d’aquest Compte facilitat durant la fiscalització, ja que l’Ajuntament no ha 
retut el Compte General corresponent a l’exercici de 2006 a la Sindicatura de Comptes, 
en compliment del que disposa l’article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, reguladora de la institució”. 

4.- Apartat 8.3, paràgraf 2n. de la pàgina 60 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Actualment ja està complint amb l’obligació de comptabilitzar 
en el compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, les 
factures pendents de reconeixement. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una justificació de la 
recomanació realitzada en l’Informe de la Sindicatura, i no s’hi aporta documentació 
justificativa. 

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

5.- Apartat 8.4, paràgraf 3r. de la pàgina 61 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’actualitat, i ja que es disposa d’un nou programa de 
comptabilitat, ja es realitza el control i el seguiment que s’estableix en la regla 48 de la 
Instrucció de Comptabilitat Local per a les desviacions de finançament. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una justificació de la 
recomanació realitzada en l’Informe de la Sindicatura, i no s’hi aporta documentació 
justificativa. 

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

6.- Apartat 8.4, paràgraf 5é. de la pàgina 61, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als saldos de cobrament dubtós o de difícil recaptació, 
a partir de l’exercici de 2007 ja apareixen reflectits en el compte 490, “Provisió per a 
insolvències”, tal com exigeix la regla 83.4 de la Instrucció de Comptabilitat Local, ja 
que s’ha canviat el programa de comptabilitat. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una justificació de la 
recomanació realitzada en l’Informe de la Sindicatura. D’altra banda, cal indicar que no 
s’hi aporta documentació justificativa de les actuacions que realitza l’Ajuntament. 



 

 

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