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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà, en el 
Programa Anual d'Actuació per a 2007, realitzar un seguiment d'aquelles entitats locals 
que haguessen incorregut en majors incompliments, omissions o retards a l'hora de 
trametre els seus comptes, mitjançant la revisió de l'àrea de tresoreria i d'uns altres 
aspectes. En execució d'aqueix acord, s'han revisat els municipis que no han presentat 
els seus comptes en diversos exercicis del període 2000 a 2005 i que no han sigut 
objecte d'anteriors comprovacions. 

En el quadre següent es detallen els municipis que es trobaven en la dita situació. 

 
Número Municipi Província Població 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ademús 

Andilla 

Culla 

Lludient 

Orxeta 

Sucaina 

València 

València 

Castelló 

Castelló 

Alacant 

Castelló 

1.157 

348 

677 

203 

718 

193 
 

El treball realitzat ha tingut els objectius següents: 

a) Conéixer les causes de la no presentació de comptes per part dels ajuntaments 
seleccionats, i les mesures adoptades. 

b) Avaluar el sistema comptable i el control intern. 

c) Realitzar una revisió de la tresoreria municipal. 

d) Analitzar el lloc de secretari-interventor i el seu règim retributiu. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

La fiscalització s'ha fet d'acord amb els objectius fixats en l'apartat 1.1 i l'hem realitzada 
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. Els 
procediments han consistit a: 

- Obtenir informació per avaluar el control intern i detectar possibles deficiències 
de l'entitat. 
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- Comprovar si l'entitat porta els llibres que es detallen en la Instrucció de 
comptabilitat respectiva i si els dits llibres recullen el contingut mínim 
determinat en aquesta. 

- Obtenir el resum i l'acord d'aprovació dels pressuposts i les liquidacions dels dits 
pressuposts. 

- Requerir el Compte General dels exercicis pendents de rendir i els respectius 
acords d'aprovació. 

- Comprovar si existeixen informes tècnics sobre la no rendició dels comptes, si 
se n'ha donat compte al Ple de l'entitat i si s'han adoptat les mesures 
corresponents. 

- Efectuar un recompte de l'existència de caixa a la data de realització del treball 
de camp. Sol·licitar una certificació de l'existència comptable en caixa i bancs, i 
les respectives conciliacions bancàries. 

- Seleccionar una mostra de pagaments i cobraments efectuats per mitjà de les 
entitats bancàries i comprovar si el suport i la justificació en són adequats. 

- Analitzar el lloc de secretari-interventor i el règim de retribucions assignades. 

En els distints apartats de l'informe s'assenyalen les nombroses limitacions a l'abast que 
s'han produït en el treball realitzat en els ajuntaments seleccionats, motivades per la 
falta de documentació i/o perquè les entitats fiscalitzades no han prestat la col·laboració 
a què estaven obligades. 

El període afectat per les comprovacions ha sigut, en principi, el comprés entre 2000 i 
2005; encara que s'ha estés a uns altres exercicis quan així s'ha considerat necessari. 

1.3 Règim jurídic, pressupostari i comptable 

La legislació que regula l'activitat econòmica, financera, pressupostària i comptable en 
el període fiscalitzat, es conté fonamentalment en les disposicions següents. 

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, per a la Reforma de la Funció Pública. 

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

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 

- Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2005. 

- Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2006. 
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- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les Disposicions 
Legals Vigents en Matèria de Règim Local. 

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

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

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, Reglament de Béns de les Entitats 
Locals. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

- 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 de 23 de novembre de 2004, per mitjà 
de la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà 
de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat del Tractament Especial 
Simplificat, per a entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 5.000 
habitants. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

A partir de l'anàlisi de les comprovacions realitzades en els ajuntaments seleccionats, es 
destaquen les conclusions següents. 

a) Existeixen nombroses limitacions a l'abast, motivades per la falta de 
documentació en molts casos, però també per l'incompliment del deure de 
col·laborar a què estan obligades les entitats locals subjectes a la fiscalització 
d'aquesta Sindicatura de Comptes. Són rellevants els casos dels ajuntaments de 
Culla i, especialment, de Lludient i Sucaina; aquests dos últims no ens han 
facilitat el llibre d'actes del Ple de l'ajuntament, ni tampoc la documentació 
sol·licitada. El lloc de secretari-interventor dels ajuntaments de Lludient i 
Sucaina és ocupat pel mateix titular, així com el de l'Ajuntament de Castell de 
Vilamalefa (aquest darrer Ajuntament no presenta els comptes dels últims 
exercicis, raó per la qual va ser objecte de fiscalització en l'exercici de 2006). 

b) Cal valorar negativament la situació en què es troben els sis ajuntaments 
fiscalitzats, ja que continuen sense retre els comptes dels exercicis de 2004 i 
2005. Tret d'alguna excepció, tampoc no han presentat els comptes del període 
2000 a 2005. 

c) En la majoria dels casos no hi ha hagut constatació que el Ple de l'ajuntament 
vaja tenir coneixement dels requeriments efectuats per la Sindicatura de 
Comptes en relació amb l'incompliment de l'obligació de presentar els comptes, 
malgrat haver indicat expressament en els dits requeriments que se'n donés 
compte al dit òrgan. Aquest fet implica privar el Ple de l'entitat d'informació 
bàsica per a l'exercici de les funcions que té atribuïdes. 

 D'altra banda, el Ple de l'ajuntament tampoc no ha exigit ni adoptat les mesures 
que calia haver pres per raó de la falta de rendició dels comptes. 

d) Per regla general, els ajuntaments que incomplien el deure de retre comptes no 
portaven en aqueixos exercicis els pertinents llibres de comptabilitat, ni 
practicaven arqueigs, ni efectuaven conciliacions bancàries; cosa que evidencia 
l'absència de control en la gestió econòmica. Això significa que es desconeix 
l'aplicació donada als ingressos públics obtinguts pels dits ajuntaments. 

e) Llevat d'alguna excepció, en els exercicis els comptes dels quals estaven 
pendents de retre, no hi ha hagut constatació documental sobre la insuficiència 
de mitjans personals per a portar al dia la comptabilitat i -per tant- per a rendir el 
Compte General. Tampoc no han acreditat els motius pels quals no van acudir al 
seu dia al servei d'assistència de les diputacions; en aquest sentit destaquen els 
ajuntaments de Culla, Lludient i Sucaina, que no acceptaren l'oferiment d'ajuda 
reiterat per la seua Diputació. 
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 Tot això ha evidenciat la falta d'interés per portar de forma adequada i en temps 
la comptabilitat municipal, cosa que constitueix un incompliment molt greu de 
les obligacions que tenen aquells que gestionen fons públics o que tenen 
atribuïda l'elaboració de la comptabilitat. En aqueix sentit, el Ple de l'ajuntament 
ha d'exigir les responsabilitats que pertoquen, incloses -si és el cas- les 
disciplinàries. 

f) L'examen de la documentació dels ingressos i pagaments seleccionats ha posat 
de manifest importants deficiències, entre les quals destaquen les següents: 

- Falta de control de les despeses efectuades; això pot significar que les 
hagen realitzades sense crèdit suficient i adequat i que, per tant, siguen 
nul·les de ple dret, conformement a l'article 173.5 del TRLRHL. 

- Pagaments no suportats documentalment i, per tant, sense justificació, la 
qual cosa pot implicar descoberts comptables injustificats, segons 
l'article 72 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal 
de Comptes. 

- Ingressos sense la justificació necessària. 

g) L'anàlisi del lloc de secretari-interventor i del seu règim econòmic ha revelat 
que, per regla general, no s'hi realitzen les funcions assignades al lloc 
d'interventor, concretament les relacionades amb la comptabilitat i la 
fiscalització, cosa que incompleix el que es preceptua en els articles 4 i 6 del 
Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. En els cas dels ajuntaments de 
Lludient i Sucaina es desconeix la forma de provisió del lloc de secretari-
interventor i tampoc no s'ha acreditat que s'hi realitzen les funcions atribuïdes a 
aqueix lloc, compreses les de secretaria. 

 En diversos ajuntaments no s'han justificat les retribucions assignades a aquest 
lloc. 

h) Cal destacar de forma especial la falta de control de la tresoreria, caracteritzada 
per la falta d'arqueigs i de conciliacions bancàries. També s'ha d'assenyalar que 
hem detectat algun cas de disposició no mancomunada dels comptes bancaris. 
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3. ANÀLISI DETALLADA DE LES COMPROVACIONS EFECTUADES 
EN ELS AJUNTAMENTS SELECCIONATS 

3.1 Ademús 

3.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca del Racó d'Ademús, de la província de València, amb 
1.157 habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per nou membres. 

3.1.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació, que es 
concreta en els apartats següents. 

3.1.3 Organització de l'Ajuntament 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions d'administració de l'Ajuntament són 
realitzades per tres persones: 

- El secretari-interventor, que exerceix les funcions pròpies del lloc amb caràcter 
accidental, i no hi ha constatació que fos funcionari de l'Ajuntament abans del 
seu nomenament com a secretari accidental. 

- Un auxiliar administratiu, del grup D, que ajuda en les funcions de gestió. 

- Un agutzil, del grup E. 

Segons la contestació de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, de 
21 de març de 2007, el lloc de secretari-interventor es troba vacant, a efectes de concurs, 
en el període 2004-2007. 

No consta que existisquen entitats dependents. 

3.1.4 Informació economicofinancera obtinguda d'altres administracions 
públiques 

3.1.4.1 Sobre les transferències i subvencions rebudes 

En els quadres següents es mostra la informació obtinguda de les distintes 
administracions sobre les transferències i subvencions satisfetes a l'Ajuntament. 
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1) Diputació de València 

 
Concepte Exercici 2004 Exercici 2005 Exercici 2006 

Imports concedits (1)    

Quantitats satisfetes 13.094 71.272 189.132 

Imports pendents de justificar (1)    

Incidències (1)    

(1) No facilitat. 
 

2) Generalitat 

 
2004 2005 2006 

Concepte 
Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Obligacions reconegudes (1) 87.967 1.825 1.278 56.977 31.847  

Quantitats satisfetes (pagaments) 30.990 1.825 1.278 56.977 31.847  

Imports pendents de justificar (2)       

Incidències (2)       

(1) En l'escrit se'n va sol·licitar l'import concedit; però la dada facilitada per la Intervenció General de la 
Generalitat ha sigut la d'obligacions reconegudes. 

(2) No facilitat. 
 

3) Administració de l'Estat 

 
 2004 2005 2006 

Lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 142.572 141.624 156.233 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2003 6.730     

Ajust dels lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 2004      

Compensació addicional per IAE     11.595 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2004     6.730 

Avançament liquidació definitiva 2005     10.435 
 

Atés que l'Ajuntament no ret comptes i a causa del caràcter no finalista de les 
transferències rebudes de l'Administració de l'Estat, es desconeix a què s'han aplicat els 
imports percebuts en concepte de participació en els tributs de l'Estat. Aquesta 
observació és aplicable a la resta dels ingressos no afectats a cap despesa específica. 
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3.1.4.2 Sobre la recaptació 

La recaptació dels ingressos, d'acord amb el conveni de delegació de data 20 de març de 
1989 subscrit amb la Diputació de València, la porta a efecte aquesta Diputació per als 
següents fets tributaris: 

a) Tributs locals de caràcter real en període voluntari. 

b) Uns altes tributs municipals de venciment periòdic en període voluntari. 

c) Tributs locals de caràcter real en període voluntari. 

d) Uns altres tributs municipals en període executiu. 

El quadre següent resumeix, en euros, els comptes de la gestió de recaptació dels 
exercicis de 2004, 2005 i 2006 corresponent a l'Ajuntament, facilitat per la Diputació: 

 
Exercici Pent. ant. Càrrecs  Baixes Recaptació Pent. seg. 

2004 41.496 176.732 15.273 176.564 26.391 

2005 26.391 201.963 16.160 182.342 29.852 

2006 29.852 209.393 21.915 199.557 17.773 
 

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), el recapta l'Ajuntament. 

3.1.5 Sistema comptable i rendició de comptes 

L'Ajuntament està aplicant el programa facilitat per la Diputació de València, 
SICALWIN; la mateixa Diputació, en contestació a una petició nostra, indica que 
l'Ajuntament no ha sol·licitat assistència en matèria comptable. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Compte General Consta No consta 
No 

consta No consta No consta No consta -- -- 

Aprovació pressupost 14/02/00 27/02/01 05/03/02 15/05/03 27/04/04 29/03/05 04/10/06 No consta 

Import pressupost de despeses (euros) 1.118.656 1.083.694 840.903 1.258.047 1.863.464 1.380.212 848.759 No consta  

Liquidació pressupost Consta 11/11/05 11/11/05 No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta 
No 

consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta 
No 

consta No consta No consta No consta No consta -- 
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Cal destacar, en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte 
General, que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. En aquest sentit s'ha de 
remarcar la falta de realització de les funcions de control i fiscalització, i també 
de les relacionades amb la comptabilitat; això implica un incompliment dels 
articles 4 i 5 del Rial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. 

- No consta que hom haja donat compte al Ple de l'Ajuntament dels requeriments 
efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes, en els exercicis de 2005 i 2006, 
per haver incomplit l'obligació de presentar el Compte General a aquesta 
institució. Això implica l'omissió d'informació bàsica per a exercir les funcions 
de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, per a la seua gestió. 

- Existeixen diverses actes del Ple de l'Ajuntament on es manifesta la preocupació 
de l'oposició per la falta de liquidació dels pressuposts i en les quals es preveu 
l'adopció de mesures per part del govern local per a solucionar el dit problema, 
com ara la contractació d'una empresa per a realitzar la comptabilitat municipal. 
Tanmateix, aquestes mesures no s'han portat a efecte. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe o acord en què constés aquesta 
circumstància. 

Tot això evidencia que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte General, 
a l'efecte de la seua aprovació pel Ple de l'Ajuntament i de la posterior presentació en 
aquesta Sindicatura de Comptes; cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons públics. 

3.1.6 Comprovacions realitzades 

3.1.6.1 Sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria, les realitza un regidor, que porta exercint-les els últims tres 
anys. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, i davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 26 de febrer de 2007 es va recomptar l'existència en la caixa municipal, la 
qual va ser de 27 euros, i es demanaren les corresponents confirmacions bancàries en 
aqueixa data. Sol·licitàrem a l'Ajuntament que certifiqués, també en aqueixa data, el 
saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, cosa que no ha succeït; de manera que es 
desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

Hem rebut informació de quatre dels cinc comptes de què es titular l'Ajuntament. En 
tres se n'estableix que la disposició de fons és mancomunada entre l'alcalde, el secretari-
interventor i el tresorer. 
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També vam requerir, per mitjà d'un escrit de data 26 de febrer de 2007, que ens 
aportessen els documents comptables, i els seus justificants, d'una mostra de càrrecs i 
pagaments bancaris dels exercicis de 2005 i 2006, per uns imports de 277.006 euros i 
376.380 euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent. 

a) Existeixen despeses per import de 9.099 euros de les quals no ens han facilitat 
l'acord o la resolució de la seua aprovació; malgrat el que s'estableix en els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril; el detall n'és el següent. 

 
Data de pagament Import en euros 

23/03/05 7.045 

15/11/05 1.054 

30/05/06 1.000 

Total 9.099 
 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats s'ha detectat que hom no ha estés cap 
dels documents comptables relatius a l'execució de la despesa. En conseqüència, 
els dits pagaments es podrien haver realitzat sense crèdit suficient i adequat, i en 
tal cas serien nuls de ple dret, conformement a l'article 173.5 del TRLRHL. 

c) No consta que s'hagen registrat les factures dels pagaments seleccionats. 

d) No ens han aportat factura de pagaments per import de 107.480 euros; no 
obstant això, ens han aportat les certificacions d'obra. El seu detall és el següent. 

 
Data de pagament Import en euros 

15/01/05 24.040 

15/01/05 24.040 

15/01/05 59.400 

Total 107.480 
 

e) No consta que s'haja tramitat l'oportú expedient de contractació en pagaments en 
els quals, per raó de la seua quantia, així calia haver-ho fet. Els pagaments 
afectats per aquesta circumstància s'eleven a 61.872 euros, segons el detall 
següent. 
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Data de pagament Import en euros 

30/03/05 5.999 

30/08/06 1.890 

26/05/06 6.261 

31/10/06 25.554 

31/10/06 22.168 

Total 61.872 
 

f) No ens han aportat documentació suficient d'un pagament per import de 24.000 
euros, ja que -segons la informació facilitada- es tracta d'una transferència 
interna; no ens han aportat el document d'ingrés en el compte corresponent de 
l'Ajuntament. 

g) Quant als pagaments bancaris analitzats, es pot destacar que no ens han aportat 
suficient justificació documental d'ingressos per import de 162.075 euros, ja que 
no ens han facilitat els documents que els originen; segons el detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

20/07/05 12.050 

19/08/05 1.451 

19/07/06 13.587 

12/01/06 134.987 

Total 162.075 
 

h) Així mateix, podem assenyalar que no consten els documents comptables de 
reconeixement del dret ni els manaments d'ingrés de la totalitat dels ingressos 
seleccionats en 2005 i 2006. 

3.1.6.2 D'altres comprovacions 

Mitjançant un escrit de data 6 de febrer de 2007, es va sol·licitar la següent 
documentació referida als exercicis de 2005 i 2006 del lloc del secretari-interventor. 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 
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- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 

Les relacions de llocs de treball facilitades no inclouen ni el sistema de provisió ni els 
requisits per a ocupar el lloc de treball, per bé que sí que hi figuren les retribucions 
complementàries. L'anàlisi de les retribucions ha estat limitat perquè no s'ha acreditat la 
titulació per a ocupar el lloc ni el grup a què pertany. 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial atenció a les quantitats no 
justificades o insuficientment justificades que hem comentat en els apartats anteriors, ja 
que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 7/1988, 
de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la responsabilitat 
comptable. 
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3.2 Andilla 

3.2.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca dels Serrans, de la província de València, amb 348 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.2.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que es 
concreta en els apartats següents. 

3.2.3 Organització de l'Ajuntament 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions administratives de l'Ajuntament són 
realitzades per: 

- Un secretari-interventor, que és llicenciat en Dret, grup B, interí, segons 
nomenament de data 4 de novembre de 2005. 

- Un auxiliar administratiu, grup D, que ajuda en les funcions de gestió. 

- Un contractat laboral, del grup E, que fa les funcions d'agutzil i les notificacions. 

Segons la contestació de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
data 21 de març de 2007, a l'Ajuntament d'Andilla el lloc de secretari-interventor es 
troba vacant a efectes de concurs, i està ocupat per un funcionari interí. Cal assenyalar 
que en data 18 d'abril de 2005 va cessar la funcionària a la qual havien adjudicat la 
plaça per concurs, de la qual havia pres possessió el 15 d'abril de 2005, i no hi consten 
més moviments. 

No hi ha constatació que existisquen entitats dependents. 

3.2.4 Informació economicofinancera obtinguda d'altres administracions 
públiques 

3.2.4.1 Sobre les transferències i subvencions rebudes 

En els quadres següents es mostra la informació obtinguda de les distintes 
administracions sobre les transferències i subvencions satisfetes a l'Ajuntament. 
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1) Diputació de València 

 
Concepte Exercici 2004 Exercici 2005 Exercici 2006 

Imports concedits (1)    

Quantitats satisfetes 8.627 15.190 201.526 

Imports pendents de justificar (1)    

Incidències (1)    

(1) No facilitat. 
 

2) Generalitat 

 
2004 2005 2006 

Concepte 
Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Obligacions reconegudes (1) 1.214 2.077 6.608 1.011 15.612 5.647 

Quantitats satisfetes (pagaments) 203 2.077 961 1.011 12.890 5.647 

Imports pendents de justificar (2)       

Incidències (2)       

(1) En l'escrit se'n va sol·licitar l'import concedit; però la dada facilitada per la Intervenció General de la 
Generalitat ha sigut la d'obligacions reconegudes. 

(2) No facilitat. 

 

3) Administració de l'Estat 

 
 2004 2005 2006 

Lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 43.509 48.805 48.219 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2003    

Ajust dels lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 2004    

Compensació addicional per IAE   335 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2004    

Avançament liquidació definitiva 2005   3.596 
 

Atés que l'Ajuntament no rendeix comptes i a causa del caràcter no finalista de les 
transferències rebudes de l'Administració de l'Estat, es desconeix a què s'han aplicat els 
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imports percebuts en concepte de participacions en els tributs de l'Estat. Aquesta 
observació és aplicable a la resta dels ingressos no afectats a cap despesa específica. 

3.2.4.2 Sobre la recaptació 

La recaptació d'ingressos corresponent a l'impost sobre béns immobles (IBI), impost 
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i impost sobre activitats econòmiques 
(IAE), la realitza la Diputació, tant en període voluntari com executiu, d'acord amb el 
conveni de delegació de data 5 d'abril de 1989 i les seues ampliacions (de dates 19 de 
gener de 1993 i 18 de juliol de 2001), adoptat per la Comissió Informativa d'Economia i 
Hisenda en la sessió ordinària de 18 de juliol de 2001 de la Diputació de València. 

El quadre següent resumeix, en euros, els comptes de la gestió de recaptació de la 
Diputació dels exercicis de 2004, 2005 i 2006, corresponent a l'Ajuntament. 

 
Exercici Pent. ant. Càrrecs Baixes Recaptació Pent. seg. 

2004 1.114.199 365.308 45.512 56.518 1.377.477 

2005 1.377.477 112.102 269.670 63.842 1.156.067 

2006 1.156.067 112.333 1.189.645 69.571 9.184 
 

D'altra banda, la recaptació corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) i de la resta de tributs, la realitza directament l'Ajuntament. L'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), no està implantat en 
aquest Ajuntament. 

3.2.5 Sistema comptable i rendició de comptes 

En l'actualitat, és el personal de gestió el que està processant la informació comptable, i 
estan comptabilitzant l'exercici de 2003. 

El model que preveuen aplicar a partir de l'exercici de 2006 és el simplificat regulat en 
l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 
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Exercici 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Compte General Consta Consta Consta No consta No consta No consta -- -- 

Aprovació pressupost No consta No consta 07/03/02 07/03/03 No consta 09/06/05 17/07/06 17/01/07 (2) 

Import pressupost despeses (euros) 298.850 156.472 642.892 642.892 No consta 615.047 520.349 520.349 

Liquidació pressupost 28/01/05 20/11/06 26/03/07 No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat (1) (1) No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) 31/12/00 31/12/01 31/12/02 No consta No consta No consta No consta -- 

(1) Existeixen alguns llibres. 

(2) Prorrogat. 
 

Cal destacar, en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al Compte 
General, que: 

- No s'hi han exercit de forma regular les funcions de comptabilitat i fiscalització, 
cosa que suposa un incompliment del que s'assenyala en els articles 4 i 6 del 
Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. 

- El 10 de març de 2005 es dóna compte al Ple de l'escrit de la Sindicatura de 
Comptes sobre la no rendició dels comptes dels exercicis de 1999, 2001 i 2002, i 
el 20 de gener de 2006, sobre els escrits de la Sindicatura de Comptes i del 
Tribunal de Comptes sobre la no presentació dels comptes dels exercicis de 
2000 a 2004. 

- El 28 d'abril de 2006 el secretari-interventor emet un informe explicant quines 
són les condicions del municipi que impedeixen acomplir l'obligació de retre els 
comptes. 

- No hi ha constatació de denúncies presentades per membres de la corporació, ni 
d'informes d'auditoria. 

En al·legacions, l'Ajuntament assenyala que els comptes generals dels exercicis de 
2000, 2001 i 2002 han sigut tramesos en el termini de desembre de 2006 a maig de 
2007; cosa ha implicat un gran esforç per a posar-se al corrent en la rendició de 
comptes. 

En el període afectat per la falta de rendició, s'ha acreditat la insuficiència de mitjans 
personals en un informe del secretari-interventor (que va ser aprovat en el Ple de 
l'Ajuntament celebrat el 28 d'abril de 2006) sobre les causes de la no rendició de 
comptes. També en dos escrits tramesos al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de 
Comptes, datats el primer de desembre de 2005, es va notificar la falta de mitjans 
personals. 

D'acord amb la informació facilitada per la Diputació de València, no existeix cap 
sol·licitud formal d'assistència comptable en els exercicis de 2001 a 2005; però sí que 
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ens ha informat que l'Ajuntament ha exposat en diverses ocasions els seus problemes en 
matèria comptable, i que la Diputació no els ha atés per falta de recursos. 

3.2.6 Comprovacions realitzades 

3.2.6.1 Sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria, les exerceix un regidor, que ve realitzant-les des de juny de 
2003. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, i davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el primer de març de 2007 vam demanar les corresponents confirmacions 
bancàries en aqueixa data i es va fer un recompte de l'efectiu en caixa, amb el resultat de 
zero euros. Sol·licitàrem a l'Ajuntament que certifiqués, també en aqueixa data, el saldo 
de caixa i bancs segons la comptabilitat, cosa que no succeït; de manera que es 
desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

L'Ajuntament disposa de sis comptes bancaris per a gestionar els seus fons. En dos 
comptes bancaris d'un mateix banc la disposició de fons és mancomunada, però només 
amb dues signatures, indistintament. En un altre compte, la informació tramesa és 
incompleta i no està autenticada pels responsables de l'entitat bancària. 

També vam requerir en un escrit de data 1 de març de 2007 que ens aportessen els 
documents comptables, i els seus justificants, d'una mostra de càrrecs i pagaments 
bancaris dels exercicis de 2005 i 2006, per uns imports de 182.726 euros i 135.779 
euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent. 

a) Existeixen despeses per import de 11.275 euros de les quals no ens han facilitat 
l'acord o resolució de la seua aprovació, malgrat el que s'estableix en els articles 
21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

28/02/05 1.523 

22/04/05 2.250 

06/06/05 117 

30/06/05 1.505 

12/07/05 3.000 

08/09/05 1.141 

03/08/06 1.739 

Total 11.275 
 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats s'ha detectat que hom no ha estés cap 
dels documents comptables relatius a l'execució de la despesa. En conseqüència, 
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els dits pagaments podrien haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat 
i, per tant, ser nuls de ple dret, segons l'article 173.5 del TRLRHL. No obstant 
això, sí que existeixen els manaments de pagament. 

c) No consta que s'hagen registrat les factures dels pagaments següents: 

 
Data de pagament Import en euros 

22/04/05 2.250 

12/07/05 3.000 

14/07/06 1.063 

16/10/06 30.000 

Total 36.313 
 

d) No ens han aportat la factura, o el document de suport en un pagament de 3.000 
euros de data 12 de juliol de 2005. 

e) No costa que s'haja tramitat l'oportú expedient de contractació en alguns dels 
pagaments seleccionats, per import de 4.739 euros. El detall n'és el següent. 

 
Data de pagament Import en euros 

12/07/05 3.000 

03/08/05 1.739 

Total 4.739 
 

f) Quant als pagaments bancaris analitzats, podem destacar que no ens han aportat 
suficient justificació documental d'un ingrés per import de 1.262 euros, de data 
18 d'octubre de 2005. 

g) També es pot assenyalar que no consten els documents comptables de 
reconeixement del dret ni els manaments d'ingrés de la totalitat dels ingressos 
seleccionats de 2005 i 2006. 

3.2.6.2 D'altres comprovacions 

Mitjançant un escrit de data 6 de febrer de 2007 vam sol·licitar la següent documentació 
referida als exercicis de 2005 i 2006 sobre el lloc del secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 
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- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 

L'Ajuntament ens ha facilitat tota la documentació. 

En relació amb això d'abans, cal tenir en compte que en les comprovacions efectuades 
s'han reflectit incidències poc significatives pel que fa les quanties percebudes. 

Segons les nòmines facilitades (que, segons l'Ajuntament, són elaborades per una 
empresa contractada per aquest), les retribucions complementàries mensuals assignades 
han sigut les següents, en euros: 

 
Retribucions complementàries 2005 2006 

Complement de destinació 494 521 

Complement específic 143 146 
 

Els dos complements coincideixen amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament; 
però el complement de destinació en 2006 és superior en 18 euros a l'aprovat en la Llei 
de Pressuposts. 

Les retribucions bàsiques també són superiors en 38 euros a les aprovades per la Llei de 
Pressuposts de 2006. 

Finalment, s'ha d'indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial atenció a les quantitats 
no justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats 
anteriors, ja que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la 
Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 



Informe sobre les comprovacions efectuades en municipis que no han presentat el Compte General en 
diversos exercicis del període de 2000 a 2005 

- 22 - 

3.3 Culla 

3.3.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Alt Maestrat, de la província de Castelló, amb 677 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per set membres. 

3.3.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades s'han vist limitades per la falta de documentació que es 
concreta en els apartats 3.3.3 a 3.3.6. 

En aqueix sentit, resulta especialment greu la falta d'atenció prestada als tres 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes. En un d'aquests 
requeriments, a més de reclamar els comptes generals no retuts, sol·licitàvem 
documentació essencial per a efectuar determinades comprovacions relacionades amb la 
gestió econòmica d'aqueix Ajuntament. En la visita realitzada el passat 28 de febrer de 
2007 es va deixar constatació per escrit de la documentació no facilitada. 

Quant a això, s'ha d'assenyalar que la reiterada falta de col·laboració d'aqueix 
Ajuntament ha fet que aquesta Sindicatura de Comptes no haja pogut realitzar totes les 
comprovacions relatives a la seua funció fiscalitzadora, malgrat haver-los advertit sobre 
les conseqüències que podien derivar (segons l'article 502.2 del Codi Penal) de la 
negativa o el retard indegut a l'hora de facilitar la documentació sol·licitada. 

3.3.3 Organització de l'Ajuntament 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions d'administració de l'Ajuntament són 
realitzades per dues persones: 

- El secretari-interventor, que exerceix les dites funcions amb caràcter accidental, 
ja que és funcionari del grup D. 

- Un auxiliar administratiu, del grup D, que ajuda en les funcions de gestió. 

Segons la contestació de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, la 
plaça de secretari-interventor de l'Ajuntament es troba vacant, a efectes de concurs, des 
del 15 d'abril de 2004, data en què va cessar l'última titular del lloc. 

No consta que existisquen entitats dependents. 
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3.3.4 Informació economicofinancera obtinguda d'altres administracions 
públiques 

3.3.4.1 Sobre les transferències i subvencions rebudes 

En els quadres següents es mostra la informació obtinguda de les distintes 
administracions sobre les transferències i subvencions satisfetes a l'Ajuntament. 

1) Diputació de Castelló 

 
Concepte Exercici 2004 Exercici 2005 Exercici 2006 

Imports concedits  161.587 386.897 504.329 

Quantitats satisfetes 44.811 171.405 86.623 

Imports pendents de justificar (1)    

Incidències (1)    

(1) No facilitat. 
 

2) Generalitat 

 
2004 2005 2006 

Concepte 
Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Obligacions reconegudes (1) 625.716 171.893 33.947 603.016 75.277 38.569 

Quantitats satisfetes (pagaments) 40.736 153.857 7.653 590.741 33.146 38.569 

Imports pendents de justificar (2)       

Incidències (2)       

(1) En l'escrit se'n va sol·licitar l'import concedit; però la dada facilitada per la Intervenció General de la 
Generalitat ha sigut la d'obligacions reconegudes. 

(2) No facilitat. 
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3) Administració de l'Estat 

 
 2004 2005 2006 

Lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 87.041 90.348 95.511 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2003 4.151     

Ajust dels lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 2004   1.444   

Compensació addicional per IAE     1.037 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2004     4.151 

Avançaments liquidació definitiva 2005     6.657 
 

Atés que l'Ajuntament no ret comptes i a causa del caràcter no finalista de les 
transferències rebudes de l'Administració de l'Estat, es desconeix a què s'han aplicat els 
imports percebuts en concepte de participació en els tributs de l'Estat. Aquesta 
observació és aplicable a la resta dels ingressos no afectats a cap despesa específica. 

3.3.4.2 Sobre la recaptació 

La recaptació dels ingressos corresponents a l'impost sobre béns immobles (IBI), impost 
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), impost sobre activitats econòmiques (IAE), 
tant en període voluntari com executiu, és realitzada per la Diputació de Castelló. 
L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes són recaptats per 
l'Ajuntament. 

El quadre següent resumeix, en euros, els comptes de la gestió de recaptació dels 
exercicis de 2004, 2005 i 2006 corresponent a l'Ajuntament, facilitat per la Diputació: 

 
Exercici Pent. ant. Càrrecs Baixes Recaptació Pent. seg. 

2004 2.502 51.612 349 51.003 2.762 

2005 2.762 54.337 1.245 53.569 2.285 

2006 2.285 58.766 386 58.269 2.396 
 

En aqueix sentit podem assenyalar que l'11 d'octubre de 1990 l'Ajuntament s'adhereix al 
contingut de l'Ordenança reguladora del preu públic per la gestió, liquidació i recaptació 
dels ingressos de l'Ajuntament, aprovada per la Diputació de Castelló, i no s'ha produït 
cap incidència ni variació des de la seua firma pel que fa a la relació establida en la dita 
Ordenança. 
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3.3.5 Sistema comptable i rendició de comptes 

L'aplicació comptable usada per l'Ajuntament és el SICALWIN. Aquest ha sol·licitat a 
la Diputació de Castelló, concretament al SEPAM (Servei Provincial d'Assessorament a 
Municipis), que processe en la seua base de dades els exercicis de 2003 i següents, a fi 
d'obtenir-ne les liquidacions corresponents. Quant a això, cal tenir en compte la 
informació facilitada per la Diputació. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Compte General Consta No consta No consta No consta No consta No consta -- -- 

Aprovació pressupost 10/05/00 28/03/01 29/07/02 prorrogat No consta 28/07/05 28/06/06 No consta 

Import del pressupost despeses (euros) 311.654 1.019.037 1.532.316 1.532.316 1.908.323 2.384.374 1.881.876 No consta 

Liquidació pressupost Consta Consta Consta No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

 

S'ha de remarcar, en relació amb la situació comptable i, en particular, al Compte 
General, que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. En aquest sentit, cal 
destacar que no s'hi realitzen les funcions de control i fiscalització, ni tampoc les 
relacionades amb la comptabilitat, la qual cosa implica un incompliment dels 
articles 4 i 5 del Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. 

- No hi ha constatació que hom haja donat compte al Ple de l'Ajuntament dels 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 
2005 i 2006 per haver incomplit l'obligació de presentar el Compte General en 
aquesta institució. Això suposa l'omissió d'informació bàsica per a exercir les 
funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, per a la gestió 
d'aquests. 

- Hi ha diverses actes del Ple de l'Ajuntament en les quals es manifesta la 
preocupació de l'oposició per la falta de liquidació dels pressuposts; tanmateix, 
no es reflecteix en les dites actes l'adopció de mesures per part del govern local 
per esmenar aquest problema. 

En el període afectat per la falta de rendició de comptes, no s'ha acreditat la 
insuficiència de mitjans personals en cap informe o acord en què conste aqueixa 
circumstància. 

D'acord amb la informació facilitada per la Diputació: 
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- El 19 d'octubre de 2003, per mitjà d'una carta, es recorda a la corporació la 
disponibilitat del SEPAM per a l'assessorament pressupostari i comptable en 
relació amb la càrrega de resultes d'exercicis anteriors i amb l'obertura de 
l'exercici comptable de 2002 en euros. També s'hi informa sobre l'existència de 
noves versions del programa comptable SICALWIN, amb noves funcions. 

- El 13 d'octubre de 2004, per mitjà d'una carta, i davant de la falta de contestació 
de l'anterior, es reitera a l'Ajuntament l'oferiment d'assessorament del SEPAM. 

- El 22 de febrer de 2005, després d'una petició telefònica feta per l'Ajuntament, 
s'instal·la la nova versió del programa SICALWIN, es carreguen les resultes 
d'exercicis anterior i s'obri la comptabilitat de l'exercici de 2002. 

- El 17 de gener de 2006 es publica en el BOP la convocatòria i les bases del 
projecte d'assistència a entitats locals sobre gestió pressupostària i comptable. El 
8 de febrer de 2006 l'Ajuntament s'adhereix a l'esmentat projecte. 

Tot això posa en evidència que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte 
General, a l'efecte de la seua aprovació per part del Ple de l'Ajuntament i de la posterior 
presentació en aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment 
molt greu i reiterat de l'obligació de retre comptes que tenen els qui gestionen fons 
públics. 

3.3.6 Comprovacions realitzades 

3.3.6.1 Sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria, les realitza un regidor, que ve exercint-les durant els tres 
últims anys. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, i davant de la falta d'arqueigs i 
conciliacions bancàries, el 28 de febrer de 2007 es va recomptar l'existència en la caixa 
municipal, que va ser de zero euros, i es sol·licitaren les corresponents confirmacions 
bancàries en aqueixa data. També demanàrem a l'Ajuntament que certifiqués, en 
aqueixa mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, cosa que no han 
fet; de manera que es desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

L'entitat usa cinc comptes corrents. Destaca que en un d'aquests, que té un saldo de 321 
euros, el règim de disposició de fons siga individual, del secretari de l'Ajuntament; cosa 
que denota una debilitat de control intern. 

D'altra banda, en un escrit de data 28 de febrer de 2007 vam demanar que ens 
aportessen els documents comptables, i els seus justificants, d'una mostra de càrrecs i 
pagaments bancaris dels exercicis de 2005 i 2006, per uns imports de 574.381 euros i 
710.898 euros respectivament; però fins a la data no ens els han facilitats. Això 
constitueix una limitació, sense perjudici de la responsabilitat que pot derivar de les 
entrades i eixides de fons no justificades, les quals poden implicar un descobert 
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comptable, segons l'article 72 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del 
Tribunal de Comptes. 

3.3.6.2 D'altres comprovacions 

Per escrit de data 6 de febrer de 2007 sol·licitàrem la següent documentació, referida als 
exercicis de 2005 i 2006, del lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 

Malgrat el requeriment fet, no ens han tramés la documentació que s'indica tot seguit. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relació de llocs de treball. Sí que ens han tramés, però, la plantilla de personal 
aprovada amb els pressuposts municipals. 

En relació amb això cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria 
de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran en tots els casos el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aqueix sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix en l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització, les quals hauran 
d'incloure sempre els aspectes següents. 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponen (complements de 
destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació (que retribueix el lloc de treball que hom 
ocupa) es recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple 
de l'ajuntament conformement al Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 
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c) Que també haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic, el qual retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, en 
funció de la seua especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, 
incompatibilitat, perillositat o penalitats. L'establiment o la modificació d'aquest 
complement exigirà una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, 
degudament aprovada pel Ple de la corporació. 

d) Que, així mateix, correspon al Ple de l'ajuntament determinar la quantitat global 
del complement de productivitat, el qual retribueix -entre altres aspectes- 
l'especial rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, el cobrament del complement de productivitat ha de ser 
determinat prèviament pel Ple de l'Ajuntament, el qual fixarà també els criteris per a 
percebre'l. 

En conseqüència, i tenint en compte que no ens han facilitat les relacions de llocs de 
treball vigents en els exercicis fiscalitzats, ni els acords que emparen les retribucions 
assignades al lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes 
per aquests conceptes no estan justificades; sense perjudici dels mínims establits 
legalment. 

Segons les nòmines facilitades, les retribucions complementàries mensuals assignades 
han sigut les següents, en euros: 

 
Retribucions complementàries* 2005 2006 

Complement de destinació 252 257 

Complement específic 331 337 

Complement de productivitat 41 42 

* Nòmina de juny. 
 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar una atenció especial a les 
quantitats no justificades o insuficientment justificades que hem comentat en els 
apartats anteriors, ja que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 
49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa 
a la responsabilitat comptable. 
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3.4 Lludient 

3.4.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Alt Millars, de la província de Castelló, amb 203 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.4.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que es 
concreta en els apartats 3.4.3 a 3.4.6. 

En aquest sentit, resulta especialment greu la falta d'atenció prestada als tres 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes, en un dels quals, a més de 
reclamar els comptes generals no retuts, sol·licitàvem documentació essencial per a 
efectuar determinades comprovacions relacionades amb la gestió econòmica d'aqueix 
Ajuntament. En la visita realitzada el 26 de febrer de 2007 es va deixar constatació per 
escrit de la documentació no facilitada. Posteriorment, el 29 de març de 2007 enviàrem 
un nou escrit a l'Ajuntament, sol·licitant documentació justificativa addicional de nous 
aspectes posats de manifest a partir de les comprovacions realitzades; però tampoc no hi 
hem rebut resposta. 

En relació amb això, cal assenyalar que la reiterada falta de col·laboració d'aqueix 
Ajuntament ha fet que aquesta Sindicatura de Comptes no haja pogut efectuar totes les 
comprovacions relatives a la seua funció fiscalitzadora; malgrat haver advertit sobre les 
conseqüències que (segons l'article 502.2 del Codi Penal) podien derivar-se de la 
negativa o el retard indegut a l'hora de facilitar la documentació sol·licitada. 

3.4.3 Organització de l'Ajuntament 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions d'administració, les realitza des de 
1987 el secretari-interventor. Es desconeix en virtut de quin títol està exercint les dites 
funcions, ja que no ens han proporcionat cap documentació sobre la forma de provisió 
ni el nomenament, i tampoc l'acta de presa de possessió. 

Quant a això, la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat assenyala en 
un escrit de 21 de març de 2007 que la Secretaria es troba vacant, i que en data 6 de 
maig de 2005 va cessar el secretari, el qual havia pres possessió en data 5 de maig de 
2005, i que no consten més moviments. En el mateix escrit, el citat centre directiu 
indica que l'Ajuntament de Lludient està agrupat amb els de les Fonts d'Aiòder, Castell 
de Vilamalefa i Sucaina per al sosteniment del lloc de secretari-interventor. 

Tanmateix, segons fonts de la Secretaria, aquest municipi està agrupat amb els de 
Sucaina i Castell de Vilamalefa, de forma que el secretari-interventor treballa a Lludient 
dos dies la setmana, uns altres dos dies a l'Ajuntament de Sucaina i el dia restant a 
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l'Ajuntament de Castell de Vilamalefa. Aquests ajuntaments tampoc no presenten els 
seus comptes en aquesta Sindicatura de Comptes des dels últims exercicis. 

Les funcions de gestió, les realitza íntegrament el secretari-interventor, que compta amb 
el suport d'un contractat per a temes relacionats amb els bans i les notificacions. 

Segons la informació facilitada per l'Ajuntament, aquest no té entitats dependents. 

3.4.4 Informació economicofinancera obtinguda d'altres administracions 
públiques 

3.4.4.1 Sobre les transferències i subvencions rebudes 

En els quadres següents es mostra la informació obtinguda de les distintes 
administracions sobre les transferències i subvencions satisfetes a l'Ajuntament. 

1) Diputació de Castelló 

 
Concepte Exercici 2004 Exercici 2005 Exercici 2006 

Imports concedits 192.400 175.765 217.322 

Quantitats satisfetes 179.180 151.018 49.240 

Imports pendents de justificar (1)    

Incidències (1)    
(1) No facilitat. 

 

2) Generalitat 

 
2004 2005 2006 

Concepte 
Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Obligacions reconegudes (1) 57.395 34.990 1.205 57.395 17.758  

Quantitats satisfetes (pagaments)  34.990 1.205 57.395 17.758  

Imports pendents de justificar (2)       

Incidències (2)       

(1) En l'escrit se'n va sol·licitar l'import concedit; però la dada facilitada per la Intervenció General de la 
Generalitat ha sigut la d'obligacions reconegudes. 

(2) No facilitat. 
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3) Administració de l'Estat 

 
 2004 2005 2006 

Lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 25.595 26.258 28.148 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2003    

Ajust dels lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 2004  143  

Compensació addicional per IAE   231 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2004    

Avançament liquidació definitiva 2005   1.935 
 

Atés que l'Ajuntament no ret comptes, i a causa del caràcter no finalista de les 
transferències rebudes de l'Administració de l'Estat, es desconeix a què s'han aplicat els 
imports percebuts en concepte de participació en els tributs de l'Estat. Aquesta 
observació és aplicable a la resta dels ingressos no afectats a cap despesa específica. 

3.4.4.2 Sobre la recaptació 

La recaptació dels ingressos corresponents a l'impost sobre béns immobles (IBI), impost 
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
i les taxes de recollida d'escombraries, la realitza la Diputació tant en període voluntari, 
com en període executiu. 

El quadre següent resumeix, en euros, el compte de la gestió de recaptació dels exercicis 
de 2004, 2005 i 2006 corresponent a l'Ajuntament, facilitat per la Diputació: 

 
Exercici Pent. ant. Càrrecs Baixes Recaptació Pent. seg. 

2004 738 32.300  32.086 952 

2005 952 41.167 468 41.073 578 

2006 578 41.003 265 40.465 851 
 

En aqueix sentit podem assenyalar que el 17 d'octubre de 1990 l'Ajuntament es va 
adherir al contingut de l'Ordenança reguladora del preu públic per la gestió, liquidació i 
recaptació dels ingressos de l'Ajuntament aprovada per la Diputació de Castelló, i que 
des de la seua firma no s'ha produït cap incidència ni variació pel que fa a la relació 
establida en la dita Ordenança. 

D'altra banda, la recaptació corresponent a l'impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), impost sobre construccions, instal·lacions i 
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obres (ICIO) i les taxes pel subministrament d'aigua potable, l'efectua directament 
l'Ajuntament tant en període voluntari, com en període executiu. 

3.4.5 Sistema comptable i rendició de comptes 

En la citada visita a l'Ajuntament de 26 de febrer de 2007, el secretari-interventor indicà 
que des de l'any 1999 l'Ajuntament disposa de la mateixa aplicació comptable; per bé 
que tenen la intenció d'utilitzar l'aplicació de la Diputació a partir de 2006. Així mateix, 
assenyalà que l'Ajuntament no segueix cap model, ja que des de 1999 no hi porten la 
comptabilitat; encara que la idea és d'aplicar el model que els indique la Diputació i la 
Instrucció corresponent. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- -- 

Aprovació pressupost No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

Import pressupost despeses No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

 

Cal destacar, en relació amb la situació comptable i, en particular, amb el Compte 
General, que: 

- No hi ha cap informe de la Intervenció municipal. En aquest sentit cal destacar 
que no s'hi han realitzat les funcions de control i fiscalització, ni les relacionades 
amb la comptabilitat; cosa que implica un incompliment des articles 4 i 5 del 
Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. 

- No hi ha constatació que hom haja donat compte al Ple dels requeriments 
efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2005 i 2006 per 
haver incomplit l'obligació de presentar el Compte General en aquesta institució. 
Això suposa l'omissió d'informació bàsica per a l'exercici de les funcions de 
fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, per a la gestió d'aquests. Resulta 
especialment greu que no ens hagen facilitat el llibre d'actes del Ple, de manera 
que es desconeix si aquest òrgan ha exigit la formació del Compte General i 
l'adopció de mesures. 

Tot això posa en evidència que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte 
General, a l'efecte de la seua aprovació per part del Ple de l'Ajuntament i de la posterior 
presentació en aquesta Sindicatura de Comptes; cosa que constitueix un incompliment 
molt greu i reiterat de l'obligació de rendir comptes que tenen els qui gestionen fons 
públics. 
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En el període afectat per la falta de rendició no s'ha acreditat la insuficiència de mitjans 
personals en cap informe o acord en què constés aquesta circumstància; quan, a més a 
més, els serveis d'assistència als municipis de la Diputació oferiren a l'Ajuntament ajuda 
en matèria economicofinancera; tal i com es reflecteix en les actuacions efectuades, 
segons la informació facilitada per la Diputació, la qual transcrivim a continuació: 

- "El 2 d'octubre de 2001 s'hi instal·la el programa de gestió pressupostària i 
comptable SICALWIN (versió 3.1). 

- El 19 de desembre de 2003, per mitjà d'un escrit, es recorda a la corporació la 
disponibilitat del SEPAM per a prestar assessorament pressupostari i comptable 
per a carregar les resultes d'exercicis anteriors i per a obrir l'exercici 
comptable de 2002 en euros. S'informa també sobre l'existència de noves 
versions del programa comptable SICALWIN, amb noves funcions. 

- El 13 d'octubre de 2004, per mitjà d'un escrit, i davant la falta de contestació a 
l'anterior, es reitera a l'Ajuntament l'oferiment del SEPAM per a assessorar-los. 

- El 17 de gener de 2006 es publica en el Butlletí Oficial de la Província la 
convocatòria i les bases del Projecte d'Assistència a les Entitats Locals sobre 
Gestió Pressupostària i Comptable. 

- El 13 de juliol de 2006 es notifica a l'Ajuntament, per mitjà d'una carta 
certificada, la suspensió de l'assistència pressupostària i comptable, ja que no 
s'havia rebut l'adhesió d'aquell a l'esmentat Projecte d'Assistència. 

- El 10 de juliol de 2006, després d'haver finalitzat el termini d'adhesió a 
l'esmentat Projecte, se'n rep la sol·licitud d'adhesió. 

- El 20 de setembre de 2006, per mitjà d'un Decret, s'accepta la sol·licitud, fora 
del termini anterior. 

- En el marc de l'esmentat Projecte d'Assistència, els ajuntaments sol·liciten 
l'allotjament de les bases de dades corresponents a l'exercici de 2005 i següents 
en el Centre de Dades de la Diputació. A data d'avui, no s'ha rebut cap petició 
de l'Ajuntament de Lludient en aqueix sentit." 

Atesa la situació de l'Ajuntament, caracteritzada per la falta de control en l'àmbit 
econòmic, resulta difícil justificar el fet de no haver acceptat l'ajuda oferida per la 
Diputació en matèria economicofinancera. 

3.4.6 Comprovacions realitzades 

3.4.6.1 Sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria, les realitza un regidor, que ve exercint-les des de 1999. 
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A fi de comprovar la situació de la tresoreria, i davant la falta de conciliacions 
bancàries, el 26 de febrer de 2007 vam demanar les corresponents confirmacions 
bancàries en aqueixa data. Sol·licitàrem a l'Ajuntament que certifiqués, també en 
aqueixa data, el saldo en els bancs segons la comptabilitat, cosa que no ha succeït; de 
manera que es desconeix la situació de la tresoreria municipal. Podem indicar que el 
recompte de l'efectiu en la citada data va donar un saldo de zero euros. 

Cal assenyalar que, en els dos comptes bancaris de l'Ajuntament, disposen dels fons, de 
forma mancomunada, l'alcalde, el tresorer i el secretari-interventor; encara que aquesta 
informació no ha sigut confirmada per una de les entitats bancàries, que no ha completat 
la dita informació. S'ha de remarcar també que, segons ens va informar el secretari-
interventor, l'Ajuntament no compta amb fons en efectiu en les seues dependències. 

Les confirmacions bancàries han posat de manifest que, a l'Ajuntament, li han concedit 
dues pòlisses de crèdit, amb un límit de 61.750 euros i 180.304 euros, i que els saldos 
disposats a 26 de febrer de 2007 n'ha sigut de 56.528 euros i 34.819 euros, 
respectivament. Sobre aquesta última disposició, no ens van informar el dia de la visita. 

D'altra banda, per escrit de data 26 de febrer de 2007, demanàrem que ens aportessen els 
documents comptables, i els seus justificants, d'una mostra de càrrecs i pagaments 
bancaris dels exercicis de 2005 i 2006, per uns imports de 167.697 euros i 319.503 
euros respectivament. 

Posteriorment, sol·licitàrem els documents comptables i els justificants de pagaments 
per import de 650 euros de l'exercici de 2007, que incloïen el pagament de les factures 
de set números de telèfons distints i una transferència al secretari-interventor. 

La dita documentació no ens ha sigut facilitada, la qual cosa constitueix una limitació; i 
això sense perjudici de la responsabilitat que pot derivar de les entrades i eixides de fons 
no justificades, ja que podríem estar davant d'un descobert comptable, segons l'article 
72 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

3.4.6.2 D'altres comprovacions 

Mitjançant un escrit de data 26 de febrer de 2007, es reiterà la sol·licitud -que 
prèviament havia fet aquesta Sindicatura- de la següent documentació referida als 
exercicis de 2005 i 2006 sobre el lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 
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Malgrat el requeriment, no ens han tramés cap documentació sobre aquestes qüestions. 

En relació amb això d'abans, cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria 
de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran, en tots els casos, el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per la Reforma de la Funció Pública, 
estableix en l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització, que hauran 
d'incloure sempre els aspectes següents. 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponguen (complements 
de destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació (que retribueix el lloc de treball que s'ocupa), 
serà recollit en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament, conformement al Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer. 

c) Que també haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic (que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent 
la seua especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, 
perillositat o les penalitats). L'establiment o la modificació d'aquest complement 
exigirà una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament 
aprovada pel Ple de la corporació. 

d) Que també correspon al Ple de l'Ajuntament determinar la quantitat global del 
complement de productivitat, el qual retribueix -entre altres conceptes- l'especial 
rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic requereix que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, per a cobrar el complement de productivitat, caldrà que aquest 
siga determinat prèviament pel Ple de l'Ajuntament, el qual també fixarà els criteris per 
a percebre'l. 

En conseqüència, i tenint en compte que no ens han facilitat les relacions de llocs de 
treball vigents en els exercicis fiscalitzats, ni els acords que emparen les retribucions 
assignades al lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes 
per aquests conceptes no estan justificades; sense perjudici dels mínims establits 
legalment. 
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I encara, com que no disposem de cap tipus de documentació relativa al lloc de 
secretari-interventor, es desconeix per raó de quins criteris aquell percep la resta de 
retribucions que cobra. En aquest sentit, podem ressaltar que no s'ha pogut quantificar 
l'import a què ha ascendit el total de retribucions percebudes pel secretari-interventor 
durant els exercicis de 2005 a 2006. 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestar especial atenció a les quantitats no 
justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els apartats anteriors, 
ja que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 49 de la Llei 
7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la 
responsabilitat comptable. 

 



Informe sobre les comprovacions efectuades en municipis que no han presentat el Compte General en 
diversos exercicis del període de 2000 a 2005 

- 37 - 

3.5 Orxeta 

3.5.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Marina Baixa, de la província d'Alacant, amb 718 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. la corporació està 
formada per set membres. 

3.5.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que es 
concreta en els apartats següents. 

3.5.3 Organització de l'Ajuntament 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions d'administració de l'Ajuntament, les 
realitza el secretari-interventor. És diplomat en Dret i habilitat nacional i compta amb el 
suport d'un contractat laboral per a atendre el públic i realitzar escrits, entre altres 
tasques. 

Per a les funcions de secretaria, aquest municipi no està agrupat amb cap altre 
ajuntament. 

Segons la contestació de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
data 21 de març de 2007, a l'Ajuntament d'Orxeta el lloc de secretari-interventor està 
ocupat amb caràcter definitiu des del 19 de desembre de 1991, data en què prengué 
possessió del dit lloc. 

No consta que hi haja entitats dependents. 

3.5.4 Informació economicofinancera obtinguda d'altres administracions 
públiques 

3.5.4.1 Sobre les transferències i subvencions rebudes 

En els quadres següents es mostra la informació obtinguda de les distintes 
administracions sobre les transferències i subvencions satisfetes a l'Ajuntament. 
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1) Diputació d'Alacant 

 
Concepte Exercici 2004 Exercici 2005 Exercici 2006 

Imports concedits  6.350 59.402  

Quantitats satisfetes 20.009 57.714 7.975 

Imports pendents de justificar    

Incidències (1)    

(1) No facilitat. 
 

d) Generalitat 

 
2004 2005 2006 

Concepte 
Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Obligacions reconegudes (1) 2.910 1.649 1.144 2.666 7.406  

Quantitats satisfetes (pagaments) 244 1.649 1.144 2.666 4.773  

Imports pendents de justificar (2)       

Incidències (2)       

(1) En l'escrit se'n va sol·licitar l'import concedit; però la dada facilitada per la Intervenció General de la 
Generalitat ha sigut la d'obligacions reconegudes. 

(2) No facilitat. 

 

3) Administració de l'Estat 

 
 2004 2005 2006 

Lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 60.993 60.993 70.431 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2003    

Ajust dels lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 2004    

Compensació addicional per IAE   219 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2004    

Avançament liquidació definitiva 2005   4.494 

 

Atés que l'Ajuntament no ret comptes, i a causa del caràcter no finalista de les 
transferències rebudes de l'Administració de l'Estat, es desconeix a què s'han aplicat els 
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imports percebuts en concepte de participació en els tributs de l'Estat. Aquesta 
observació és aplicable a la resta d'ingressos no afectats a cap despesa específica. 

3.5.4.2 Sobre la recaptació 

Segons la informació proporcionada a l'equip d'auditoria, la recaptació dels imposts 
sobre béns immobles (IBI), sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i sobre activitats 
econòmiques (IAE), la realitzava la Diputació tant en període voluntari, com en període 
executiu. També es va assenyalar que la recaptació corresponent a l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes, l'efectuava l'Ajuntament, tant en 
període voluntari com executiu. Així mateix, indicaren a l'equip d'auditoria que 
l'Ajuntament recaptava l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IVTNU) en període voluntari, i la Diputació, en període executiu. 

En la documentació aportada per l'organisme autònom SUMA, figuren dues 
certificacions de l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 16 de març de 2005. En una 
d'aquestes, es recull la delegació en la Diputació Provincial d'Alacant de les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la taxa per usos privatius o aprofitament 
especials del sòl, vol o subsòl del domini públic local constituïts a favor d'empreses 
subministradores de serveis; també consta en la dita certificació la delegació en la 
Diputació Provincial d'Alacant de les facultats atribuïdes a aquest Ajuntament en les 
matèries d'inspecció tributària de diverses taxes i de l'impost sobre les construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO); s'hi recull també la delegació de la recaptació en període 
voluntari i executiu de les infraccions urbanístiques. En la segona certificació figura la 
delegació en la corporació provincial de la gestió i recaptació de les sancions de trànsit 
imposades per l'Ajuntament. 

El quadre següent resumeix, en euros, els comptes de la gestió de recaptació dels 
exercicis de 2004, 2005 i 2006 corresponent a l'Ajuntament, segons la informació 
facilitada per SUMA. 

 
Exercici Pent ant. Càrrecs Baixes Recaptació Pent. seg. 

2004 38.438 437.014 17.825 427.484 30.143 

2005 30.143 368.368 16.743 347.254 34.514 

2006 34.514 259.397 8.416 247.912 37.583 
 

3.5.5 Sistema comptable i rendició de comptes 

El dia de la nostra visita, ens van informar que la comptabilitat de l'Ajuntament s'havia 
portat fins a aqueixa data per mitjà de fulls de càlcul; però que ja havien adquirit el 
programa IA SOFT, S.L., per a comptabilitzar els exercicis de 2006 i 2007. 
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Tenen previst aplicar l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 
2004, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat 
local. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta Consta No consta No consta -- -- 

Aprovació pressupost 14/08/00 30/11/01 30/11/01 23/01/04 23/01/04 15/06/05 07/04/06 No consta 

Import pressupost despeses (euros) 247.097 253.082  300.003  426.936 430.843  539.581 1.369.307 No consta 

Liquidació pressupost 30/11/01 No consta No consta 15/06/05 15/06/05 07/04/06 No consta -- 

Llibres de comptabilitat (1) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

(1) Porten uns registres que no són els llibres de comptabilitat exigits per la ICAL. 
 

En relació amb el quadre anterior es pot assenyalar el següent: 

- El Compte General corresponent a l'exercici de 2003 va ser presentat de forma 
incompleta en aquesta Sindicatura, ja que no ens van trametre el balanç ni el 
compte de resultats. 

- La liquidació del pressupost corresponent a l'exercici de 2000 va ser aprovada el 
30 de novembre de 2001; però l'acta en què l'aproven, que ha sigut tramesa en 
aquesta Sindicatura, no està signada i tampoc no s'hi adjunta la liquidació. 

- En les liquidacions corresponents als exercicis de 2004 i 2005, les obligacions 
reconegudes són superiors als crèdits definitius. 

S'ha de destacar, en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General, que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. 

- No s'hi han exercit de forma regular les funcions de comptabilitat i fiscalització; 
la qual cosa constitueix un incompliment del que s'assenyala en els articles 4 i 6 
del Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. 

- El Ple de l'Ajuntament no ha exigit la formació del Compte General ni ha 
adoptat cap mesura en aqueix sentit. 

- En les sessions del Ple celebrades el 15 de juny de 2005 i el 7 d'abril de 2006, es 
dóna compte al Ple de l'Ajuntament dels requeriments efectuats per aquesta 
Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2005 i 2006 per haver incomplit 
l'obligació de presentar el Compte General en aquesta institució. 
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En el període afectat per la falta de rendició (és a dir des de 1994, i llevat de l'any 2003), 
no s'ha acreditat la insuficiència de mitjans personals en cap informe o acord en què 
constés aquesta circumstància. 

En la resposta rebuda de la Diputació d'Alacant sobre les actuacions realitzades pel 
Servei d'Assistència a Municipis, s'indica que -segons els antecedents que es troben en 
el dit Servei- no existeix cap document referit a l'Ajuntament sol·licitant ajuda en 
matèria de comptabilitat o economicofinancera en el període de 2000 a 2007. Igualment 
assenyalen que el dit Servei, en reiterades ocasions, s'ha posat en contacte amb el 
personal de l'Ajuntament d'Orxeta per oferir-los els serveis d'assistència, així com les 
aplicacions comptables per a la gestió municipal, i que no han obtingut resposta 
favorable en cap de les ocasions. 

3.5.6 Comprovacions realitzades 

3.5.6.1 Sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria, les realitza un regidor, que porta exercint-les des de finals de 
2005. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, i davant la falta d'arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 28 de febrer de 2007 es va recomptar l'existència en la caixa municipal, 
que va ser d'11 euros, i es van demanar les corresponents confirmacions bancàries en 
aqueixa data. Sol·licitàrem a l'Ajuntament que certifiqués, també en aqueixa data, el 
saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, cosa que no ha succeït; de manera que es 
desconeix la situació de la tresoreria municipal. 

Cal assenyalar que, en dos dels tres comptes bancaris de l'Ajuntament, disposen dels 
fons l'alcalde, el tresorer i i el secretari-interventor, sense que la confirmació bancària 
especifique el caràcter de les signatures. En la resposta sobre l'altre compte bancari no 
s'ha indicat quines són les persones amb signatura autoritzada. 

També requerírem, en un escrit de data 28 de febrer de 2007, que ens aportessen els 
documents comptables, i els seus justificants, d'una mostra de càrrecs i pagaments 
bancaris dels exercicis de 2005 i 2006, per uns imports de 128.159 euros i 301.360 
euros, respectivament. El resultat de l'examen és el següent: 
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a) Hi ha despeses per import de 124.159 euros dels quals no ens han facilitat 
l'acord o la resolució de la seua aprovació, malgrat el que s'estableix en els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

17/01/05 17.777 

18/01/05 5.746 

15/04/05 1.997 

05/05/05 1.876 

15/06/05 5.993 

15/06/05 6.182 

10/08/05 3.864 

12/08/05 12.661 

30/09/05 3.833 

17/11/05 26.078 

22/02/06 2.431 

01/03/06 1.000 

21/06/06 1.454 

30/06/06 1.913 

30/06/06 3.094 

14/07/06 12.536 

26/09/06 4.656 

29/09/06 5.179 

18/10/06 5.889 

Total 124.159 
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b) En la revisió dels pagaments seleccionats s'ha detectat que no han estés cap dels 
documents comptables relatius a l'execució de la despesa. En conseqüència, 
podrien haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat i, per tant, ser nuls 
de ple dret, d'acord amb l'article 173.5 del TRLRHL. No obstant això, sí que ens 
han tramés els manaments de pagament. 

 
Data de pagament Import en euros 

17/01/05 17.777 

15/04/05 1.997 

05/05/05 1.876 

15/06/05 5.993 

15/06/05 6.182 

10/08/05 3.864 

12/08/05 12.661 

30/09/05 3.833 

17/11/05 26.078 

22/02/06 2.431 

01/03/06 1.000 

21/06/06 1.454 

30/06/06 1.913 

30/06/06 3.094 

14/07/06 12.536 

26/09/06 4.656 

29/09/06 5.179 

Total 112.524 
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c) No consta que s'hagen registrat les factures dels pagaments següents: 

 
Data de pagament Import en euros 

17/01/005 17.777 

15/04/05 1.997 

15/06/05 5.993 

15/06/05 6.182 

10/08/05 3.864 

12/08/05 12.661 

17/11/05 26.078 

22/02/06 2.431 

21/06/06 1.454 

14/07/06 8.358 

26/09/06 4.656 

Total 91.451 
 

d) No ens han aportat les factures, o el document de suport corresponent, de 
pagaments per import de 8.273 euros. El detall n'és el següent. 

 
Data de pagament Import en euros 

30/06/06 3.094 

29/09/06 5.179 

Total 8.273 
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e) No hi ha constatació que hom haja tramitat l'oportú expedient de contractació en 
pagaments seleccionats per import de 93.198 euros. El detall n'és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

17/11/05 26.078 

12/08/05 12.661 

10/08/05 3.864 

17/01/05 17.777 

15/04/05 1.997 

15/06/05 5.993 

15/06/05 6.182 

26/09/06 4.656 

14/07/06 12.536 

21/06/06 1.454 

Total 93.198 
 

f) Quant als pagaments bancaris, podem destacar que no ens han aportat suficient 
justificació documental d'ingressos per import de 239.935 euros, ja que no ens 
han facilitat els documents que els originen; segons el detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

02/05/05 51.364 

30/08/05 1.500 

27/10/05 61.169 

18/01/06 1.002 

12/04/06 57.608 

26/10/06 46.550 

26/12/06 10.019 

29/12/06 2.748 

30/12/06 7.975 

Total 239.935 
 

g) Així mateix, es pot assenyalar que, en la totalitat dels ingressos de 2005 i 2006 
seleccionats, no consten els documents comptables de reconeixement del dret. 
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3.5.6.2 D'altres comprovacions 

Mitjançant un escrit de data 28 de febrer de 2007, es va reiterar la sol·licitud que 
prèviament havia fet aquesta Sindicatura de la següent documentació referida als 
exercicis de 2005 i 2006 del lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- Retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 

Malgrat el requeriment fet, no ens han tramés la documentació que a continuació 
s'indica: 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 

En relació amb això, cal tenir en compte: 

a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria 
de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran en tots els casos el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableixen l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització, que haurà 
d'incloure sempre els aspectes següents: 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

 - Les retribucions complementàries que hi corresponen (complements de 
 destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació (que retribueix el lloc de treball que s'ocupa), 
es recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb el Reial Decret 158/1996 de 2 de febrer. 

c) Que també haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic (que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent 
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la seua especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, 
perillositat o les penalitats). L'establiment o la modificació d'aquest complement 
exigirà una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament 
aprovada pel Ple de la corporació. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic exigirà que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. 

En conseqüència, i considerant que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball 
vigents en els exercicis fiscalitzats ni els acords que emparen les retribucions assignades 
al lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes per aquests 
conceptes no estan justificades, tot sense perjudici dels mínims establits legalment. 

Segons les nòmines facilitades, les retribucions complementàries mensuals assignades 
han sigut les següents. 

 
Retribucions complementàries 2005 2006 

Complement de destinació 530 540 

Complement específic 1.184 1.463 
 

Finalment, cal indicar que l'Ajuntament ha de prestat una atenció especial a les 
quantitats no justificades, o insuficientment justificades, que hem comentat en els 
apartats anteriors, ja que poden constituir alguns dels supòsits a què es refereix l'article 
49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa 
a la responsabilitat comptable 
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3.6 Sucaina 

3.6.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Alt Millars, de la província de Castelló, amb 193 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2005. La corporació està 
formada per cinc membres. 

3.6.2 Limitacions a l'abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que es 
concreta en  els apartats 3.6.3 a 3.6.6. 

En aqueix sentit, resulta especialment greu la falta d'atenció prestada als tres 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes, en un dels quals, a més de 
reclamar els comptes generals no retuts, demanàvem documentació essencial per a fer 
determinades comprovacions relacionades amb la gestió econòmica d'aqueix 
Ajuntament. En la visita realitzada el 26 de febrer de 2007 es va deixar constatació per 
escrit de la documentació no facilitada. Posteriorment, el 23 de març de 2007, s'envia un 
nou escrit a l'Ajuntament sol·licitant documentació justificativa addicional de nous 
aspectes posats de manifest després d'haver fet les comprovacions; però tampoc no hi 
hem rebut resposta. 

Quant a això d'abans, cal assenyalar que la reiterada falta de col·laboració d'aqueix 
Ajuntament ha fet que aquesta Sindicatura no haja pogut practicar totes les 
comprovacions relatives a la seua funció fiscalitzadora, malgrat haver-hi advertit sobre 
les conseqüència que podien derivar-se (segons l'article 502.2 del Codi Penal) de la 
negativa o el retard indegut a l'hora de facilitar la documentació sol·licitada. 

3.6.3 Organització de l'Ajuntament 

D'acord amb la informació facilitada, les funcions administratives són realitzades pel 
secretari-interventor, amb una antiguitat en el lloc des de 1987. Es desconeix en virtut 
de quin títol està exercint aquestes funcions, ja que no ens han proporcionat cap 
documentació sobre la forma de provisió ni sobre el nomenament, ni tampoc l'acta de 
presa de possessió. 

Pel que fa a aquest extrem, la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
assenyala en un escrit de 21 de març de 2007 que la Secretaria està vacant, i que en data 
6 de maig de 2005 va cessar el secretari, la data de presa de possessió del qual havia 
sigut el 5 de maig de 2005, i no hi consten més moviments. En aqueix mateix escrit, el 
citat centre directiu indica que l'Ajuntament de Sucaina està agrupat amb els de les 
Fonts d'Aiòder, Castell de Vilamalefa i Lludient per al sosteniment del lloc de secretari-
interventor. 

Tanmateix, segons fonts de la Secretaria, aquest municipi està agrupat amb els de 
Lludient i Castell de Vilamalefa, de manera que el secretari-interventor treballa a 
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Sucaina dos dies la setmana, dos dies més a l'Ajuntament de Lludient i el dia restant a 
l'Ajuntament de Castell de Vilamalefa. Aquests ajuntaments tampoc no presenten els 
seus comptes en aquesta Sindicatura de Comptes des dels últims exercicis. 

No consta que existisquen entitats dependents. 

3.6.4 Informació economicofinancera obtinguda d'altres administracions 
públiques 

3.6.4.1 Sobre les transferències i subvencions rebudes 

En els quadres següents es mostra la informació obtinguda de les distintes 
administracions sobre les transferències i subvencions satisfetes a l'Ajuntament. 

a) Diputació de Castelló 

 
Concepte Exercici 2004 Exercici 2005 Exercici 2006 

Imports concedits 6.095 74.356 66.249 

Quantitats satisfetes 6.095 68.201 9.249 

Imports pendents de justificar (1)    

Incidències (1)    

(1) No facilitat. 
 

b) Generalitat 

 
2004 2005 2006 

Concepte 
Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Obligacions reconegudes (1) 53.753 670  18.730 20.975  

Quantitats satisfetes (pagaments) 35.023 670  18.730 5.559  

Imports pendents de justificar (2)       

Incidències (2)       

(1) En l'escrit se'n va sol·licitar l'import concedit: però la dada facilitada per la Intervenció General de la 
Generalitat  ha sigut la d'obligacions reconegudes. 

(2) No facilitat. 
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c) Administració de l'Estat 

 
 2004 2005 2006 

Lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 23.721 26.196 27.922 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2003 1.787   

Ajust dels lliuraments a compte de la participació en tributs de l'Estat 2004  287  

Compensació addicional per IAE   221 

Liquidació de la participació en tributs de l'exercici 2004   1.787 

Avançament liquidació definitiva 2005   1.930 
 

Atés que l'Ajuntament no ret comptes, i a causa del caràcter no finalista de les 
transferències rebudes de l'Administració de l'Estat, es desconeix a què s'han aplicat els 
imports percebuts en concepte de participació en els tributs de l'Estat. Aquesta 
observació és aplicable a la resta dels ingressos no afectats a cap despesa específica. 

3.6.4.2 Sobre la recaptació 

La recaptació d'ingressos corresponent a l'impost sobre béns immobles (IBI), impost 
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
i taxes de recollida d'escombraries, la realitza la Diputació tant en via voluntària, com 
en via executiva. 

El quadre següent resumeix en euros els comptes de la gestió de recaptació dels 
exercicis de 2004, 2005 i 2006 corresponent a l'Ajuntament, facilitat per la Diputació: 

 
Exercici Pent ant. Càrrecs  Baixes Recaptació Pent. seg. 

2004 1.107 36.921 309 36.761 958 

2005 958 42.821 375 35.907 7.497 

2006 7.497 47.823 405 52.958 1.957 
 

En aqueix sentit, es pot assenyalar que el 15 d'octubre de 1990 l'Ajuntament es va 
adherir al contingut de l'Ordenança reguladora del preu públic per la gestió, liquidació i 
recaptació de drets dels ajuntaments de la província de Castelló, aprovada per la 
Diputació de Castelló, i que des que la van signar no s'ha produït cap incidència ni 
variació pel que fa a la relació establida en la dita Ordenança. 

D'altra banda, la recaptació corresponent a l'impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), l'impost de construccions, insta·l·lacions i obres 
(ICIO) i les taxes per subministrament d'aigua potable, la realitza directament 
l'Ajuntament, tant en via voluntària com executiva. 
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3.6.5 Sistema comptable i rendició de comptes 

El dia de la visita ens van indicar que des de l'any 1999 l'aplicació comptable de què 
disposen a l'Ajuntament és la de IA SOFT, S.L.; per bé que, segons el secretari-
interventor, tenen la intenció d'usar l'aplicació de la Diputació a partir de 2006. 

També ens van indicar que l'Ajuntament no segueix cap model de comptabilitat, ja que 
des de 1999 no porten la comptabilitat; encara que tenen la intenció d'aplicar el model 
que els indique la Diputació. 

En el quadre següent es mostra la situació de l'Ajuntament en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats. 

 
Exercici 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- -- 

Aprovació pressupost No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

Import pressupost despeses No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta  No consta No consta No consta No consta -- 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actes d'arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

 

Cal destacar en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al compte 
General, que: 

- No existeix cap informe de la Intervenció municipal. En aquest sentit s'ha de 
remarcar la falta de realització de les funcions de control i fiscalització i de les 
relacionades amb la comptabilitat, la qual cosa significa l'incompliment dels 
articles 4 i 5 del Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre. 

- No consta que hom haja donat compte al Ple de l'Ajuntament dels requeriments 
efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en els exercicis de 2005 i 2006 per 
haver incomplit l'obligació de presentar el Compte General en aquesta institució; 
això suposa l'omissió d'informació bàsica per a l'exercici de les funcions de 
fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, per a la seua gestió. En aquest 
sentit, és especialment greu que no ens hagen facilitat el llibre d'actes del Ple, 
raó per la qual es desconeix si aquest òrgan ha exigit la formació del Compte 
General i l'adopció de mesures. 

Tot això evidencia que no hi ha hagut voluntat d'exigir la formació del Compte General, 
a l'efecte de la seua aprovació per part del Ple de l'Ajuntament i de la posterior 
presentació en aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment 
molt greu i reiterat de l'obligació de rendir comptes que tenen els qui gestionen fons 
públics. 



Informe sobre les comprovacions efectuades en municipis que no han presentat el Compte General en 
diversos exercicis del període de 2000 a 2005 

- 52 - 

En el període afectat per la falta de rendició, no s'ha acreditat la insuficiència de mitjans 
personals en cap informe o acord en què constés aquesta circumstància; quan, a més a 
més, els serveis d'assistència a municipis de la Diputació havien oferit a l'Ajuntament 
ajuda en matèria economicofinancera; tal i com es reflecteix en les actuacions dutes a 
terme, segons la informació facilitada per la Diputació que transcrivim tot seguit: 

- "El 2 d'octubre de 2001 s'hi instal·la el programa de gestió pressupostària i 
comptable SICALWIN (versió 3.1). 

- El 19 de desembre de 2003, per mitjà d'un escrit, es recorda a la corporació la 
disponibilitat del SEPAM per a prestar assessorament pressupostari i comptable 
per a carregar les resultes d'exercicis anteriors i per a obrir l'exercici 
comptable de 2002 en euros. S'informa també sobre l'existència de noves 
versions del programa comptable SICALWIN, amb noves funcions. 

- El 13 d'octubre de 2004, per mitjà d'un escrit, i davant la falta de contestació a 
l'anterior, es reitera a l'Ajuntament l'oferiment del SEPAM per a assessorar-los. 

- El 17 de gener de 2006 es publica en el Butlletí Oficial de la Província la 
convocatòria i les bases del Projecte d'Assistència a les Entitats Locals sobre 
Gestió Pressupostària i Comptable. 

- El 13 de juliol de 2006 es notifica a l'Ajuntament, per mitjà d'una carta 
certificada, la suspensió de l'assistència pressupostària i comptable, ja que no 
s'havia rebut l'adhesió d'aquell a l'esmentat Projecte d'Assistència. 

- El 27 de juliol de 2006, després d'haver finalitzat el termini d'adhesió a 
l'esmentat Projecte, se'n rep la sol·licitud d'adhesió. 

- El 20 de setembre de 2006, per mitjà d'un decret, s'accepta la sol·licitud, fora 
del termini anterior. 

- En el marc de l'esmentat Projecte d'Assistència, els ajuntaments sol·lciten 
l'allotjament de les bases de dades corresponents a l'exercici de 2005 i següents 
en el Centre de Dades de la Diputació. A data d'avui, no s'ha rebut cap petició 
de l'Ajuntament de Sucaina en aqueix sentit." 

Atesa la situació de l'Ajuntament, caracteritzada per la falta de control en l'àmbit 
econòmic, resulta difícil de justificar que no hagen acceptat l'ajuda oferida per la 
Diputació en matèria economicofinancera. 

3.6.6 Comprovacions realitzades 

3.6.6.1 Sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria, les realitza un regidor, que porta exercint-les des de 1999. 
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A fi de comprovar la situació de la tresoreria, i davant la falta de conciliacions 
bancàries, el 26 de febrer de 2007 es van demanar les corresponents confirmacions 
bancàries en queixa data. Sol·licitàrem a l'Ajuntament que certifiqués, també en aqueixa 
data, el saldo en bancs segons la comptabilitat, cosa que no ha succeït; de manera que es 
desconeix la situació de la tresoreria municipal. L'acta de recompte d'efectiu en la citada 
data en va xifrar la quantia en zero euros. 

Cal assenyalar que, en un dels dos comptes bancaris de l'Ajuntament, disposen dels 
fons, de forma mancomunada, l'alcalde, el tresorer i el secretari-interventor. L'altre 
compte no ha sigut confirmat per l'entitat bancària. També s'ha de remarcar que, segons 
que va informar el secretari-interventor, l'Ajuntament no compta amb fons en efectiu en 
les seues dependències. 

D'altra banda, per mitjà d'un escrit de data 26 de febrer de 2007 demanàrem que ens 
aportessen els documents comptables, i els justificants, d'una mostra de càrrecs i 
pagaments bancaris dels exercicis de 2005 i 2006, per imports de 183.296 euros i 
160.440 euros respectivament. 

Posteriorment sol·licitàrem els documents comptables i els justificants de vuit 
pagaments de l'exercici de 2007 per un import de 810 euros, que incloïen el pagament 
de les factures de set números distints de telèfon i una transferència al secretari-
interventor. 

No ens han facilitat la dita documentació, la qual cosa constitueix un limitació, i això 
sense perjudici de la responsabilitat que pot derivar de les entrades i eixides de fons no 
justificades, ja que podríem estar davant d'un descobert comptable, segons l'article 72 de 
la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

3.6.6.2 D'altres comprovacions 

Per escrit de data 26 de febrer de 2007 es va reiterar la sol·licitud que prèviament havia 
fet aquesta Sindicatura de la següent documentació referida als exercicis de 2005 i 2006 
del lloc de secretari-interventor: 

- Fotocòpia del nomenament i de la presa de possessió. 

- Règim de dedicació. 

- retribucions percebudes. 

- Acords o resolucions que emparen les retribucions complementàries. 

- Relacions de llocs de treball vigents en els exercicis examinats. 

Malgrat el requeriment fet, no ens han tramés cap documentació sobre això. 

En relació amb el que acabem de dir, cal tenir en compte: 
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a) Que l'article 126.4 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria 
de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
assenyala que les relacions de llocs de treball tindran en tots els casos el 
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública. En els mateixos 
termes s'expressa l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aqueix sentit, la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 
estableix en l'article 16 que les comunitats autònomes i l'Administració local 
formaran la relació de llocs de treball de la seua organització, la qual haurà 
d'incloure sempre els aspectes següents. 

- Denominació i característiques essencials dels llocs. 

- Les retribucions complementàries que hi corresponen (complement de 
destinació i específic). 

- Els requisits per a ocupar el lloc de treball. 

b) Que el complement de destinació (que retribueix el lloc de treball que s'ocupa), 
es recollirà en la relació de llocs de treball, la qual serà aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb el Reial Decret 158/1996 de 2 de febrer. 

c) Que també haurà de figurar en la relació de llocs de treball el complement 
específic (que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, atenent 
la seua especial dificultat tècnica, la dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, 
perillositat o les penalitats). L'establiment o la modificació d'aquest complement 
exigirà una valoració de les característiques pròpies de cada lloc, degudament 
aprovada pel Ple de la corporació. 

d) Que també correspon al Ple de l'Ajuntament determinar la quantitat global del 
complement de productivitat, que retribueix entre altres conceptes l'especial 
rendiment. 

Per tant, la percepció dels complements de destinació i específic exigirà que aquests 
estiguen recollits en la relació de llocs de treball, degudament aprovada pel Ple de la 
corporació. Així mateix, per a cobrar el complement de productivitat, caldrà que haja 
sigut determinat prèviament pel Ple de l'Ajuntament, el qual fixarà igualment els criteris 
per a percebre'l. 

En conseqüència, i considerant que no ens han facilitat les relacions de llocs de treball 
vigents en els exercicis fiscalitzats ni els acords que emparen les retribucions assignades 
al lloc de secretari-interventor, es considera que les quantitats percebudes per aquests 
conceptes no estan justificades, tot sense perjudici dels mínims establits legalment. 

I encara, com que no disposem de cap tipus de documentació relativa al lloc de 
secretari-interventor, es desconeix per raó de quins criteris percep la resta de 
retribucions que cobra. En aquest sentit, es pot ressaltar que no s'ha pogut quantificar 
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l'import a què ha ascendit el total de retribucions percebudes pel secretari-interventor 
durant els exercicis de 2005 i 2006. 

Finalment, cal indicar que l'ajuntament ha de prestar una atenció especial a les 
quantitats no justificades o insuficientment justificades que hem comentat en els 
apartats anteriors, ja que poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l'article 
49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa 
a la responsabilitat comptable. 
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4. RECOMANACIONS 

a) La rendició de comptes ha de constituir un objectiu prioritari per a les entitats 
locals, no solament perquè es tracta d'una exigència legal, sinó també perquè 
reflecteix transparència en la gestió i en el maneig dels fons públics. En aquest 
sentit, cal exigir la formació del Compte General a aquells que tenen l'obligació 
de fer-ho i adoptar -si és el cas- les mesures disciplinàries que pertoquen. 

b) El Ple de l'Ajuntament, com a òrgan fiscalitzador de la gestió dels altres òrgans 
del govern municipal, ha d'exigir, en primer lloc, la presentació del Compte 
General, per tal d'aprovar-lo abans del primer d'octubre; sense perjudici que 
posteriorment la dita rendició siga exigida pels òrgans de control extern. 

c) Es considera necessari que es dicten disposicions legislatives, tan en l'àmbit de 
les competències de l'Administració de l'Estat, com de la mateixa Comunitat 
Valenciana, per a reforçar el compliment, per part de les entitats locals, de 
l'obligació de presentar els seus comptes. En aquest sentit, i a manera d'exemple, 
haurien de ser aplicables a les entitats locals els mateixos requisits que 
s'estableixen quan hom vol percebre alguna ajuda o subvenció, i exigir 
prèviament que estiguen al corrent de les seues obligacions amb la Hisenda 
pública o la Seguretat Social. 

d) Cal potenciar el control intern, a fi de garantir: 

- La fiabilitat de la comptabilitat i la rendició de comptes. 

- L'adequada protecció dels actius. 

- El compliment del principi de legalitat. 

Així mateix, els funcionaris que tenen atribuït l'exercici del control, han de 
desenvolupar-lo, i posar en coneixement del Ple de l'Ajuntament qualsevol 
obstacle que troben en l'exercici del dit control. 

e) Es recomana que els ajuntament utilitzen els serveis d'assistència als municipis 
oferits per les respectives diputacions provincials. 



Informe sobre les comprovacions efectuades en municipis que no han presentat el Compte General en 
diversos exercicis del període de 2000 a 2005 

- 57 - 

5. 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 del present informe de 
fiscalització, es van trametre als gestors dels ajuntaments fiscalitzats aquelles parts del 
citat esborrany de l'informe de fiscalització que els afectaven de forma individualitzada, 
per tal que en el termini concedit formulessen -si era el cas- 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 han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'ha emés sobre 
aquestes, el qual han servit de base perquè aquesta Sindicatura les estimés o desestimés, 
s'adjunta en els annexos I i II d'aquest Informe 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

Conformement als articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.2.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2007 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 26 de juliol de 2007, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 26 de juliol de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I: AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II: INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LES COMPROVACIONS 
EFECTUADES EN MUNICIPIS QUE NO HAN PRESENTAT EL COMPTE 
GENERAL EN DIVERSOS EXERCICIS DEL PERÍODE DE 2000 A 2005 

 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que no consta que els ajuntaments d'Ademús, 
Culla, Lludient i Sucaina hagen efectuat al·legacions al citat esborrany d'informe. Sí que 
hi han formulat al·legacions els ajuntaments d'Andilla i Orxeta, encara que aquest últim 
no ha aportat cap documentació. Per aquesta raó hi vam fer un requeriment, a fi que en 
un termini de cinc dies presentés la documentació que donava suport a les al·legacions, i 
això a pesar que una part de l'esmentada documentació ja havia sigut sol·licitada en el 
transcurs de la fiscalització. Fins a la data, aquest Ajuntament no ens ha tramés cap 
documentació. 

 

AJUNTAMENT D'ANDILLA 

Al·legació primera. apartat 3.2.5 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que en l'esborrany de l'Informe es diu 
que no consta el Compte General de l'exercici de 2002 i que aquesta obligació es va 
complir en data 14 de maig de 2007. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe que va ser tramés per a al·legacions, ja es 
reflecteix en el quadre de l'apartat 3.2.5 el Compte General de l'exercici de 2002, i que 
consta; això implica que, en relació amb aqueix exercici, s'ha complit l'obligació de 
rendir comptes. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació segona. Apartat 3.2.5, paràgrafs 4t. i següents de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb la situació comptable i la rendició de comptes, 
l'Ajuntament manifesta que en el termini de desembre de 2006 a maig de 2007 s'han 
retut tres comptes generals, corresponents als exercicis de 2000, 2001 i 2002. S'hi indica 
que això ha implicat un gran esforç, ateses les condicions del personal de l'Ajuntament. 
L'Ajuntament, en les seues al·legacions, estima que es tracta d'aspectes que cal tenir en 
compte en l'Informe. 

Comentaris: Es pot recollir el suggeriment d'incloure un paràgraf que expresse que en el 
dit espai de temps s'han retut tres comptes generals. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: L'esmentat paràgraf quedaria redactat de la manera 
següent: "En al·legacions, l'Ajuntament assenyala que els comptes generals dels 
exercicis de 2000, 2001 i 2002 han sigut tramesos en el termini de desembre de 2006 a 
maig de 2007; cosa que ha implicat un gran esforç per posar-se al corrent en la 
rendició de comptes". 

Al·legació tercera. Apartat 3.2.6.1, paràgraf 3r. 

Resum de l'al·legació: S'al·lega sobre la inexactitud de les signatures dels tres clavaris i 
s'hi assenyala que això no es deu a cap actuació de l'Ajuntament, sinó del banc mateix. 
L'Ajuntament sí que havia enviat al B.C.L. el canvi de signatures, però el banc no les va 
actualitzar. Fan constar -i aporten prova documental- la contestació de maig de 2007 de 
la confirmació bancària amb les firmes dels tres clavaris ja correctes. La Sindicatura de 
Comptes també ha rebut directament del banc la citada confirmació amb les tres 
signatures correctes. 

Comentaris: Es considera que, a la vista de la documentació, s'ha d'estimar l'al·legació 
efectuada per l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar el següent paràgraf de l'Informe: "...i en una altra 
contestació, les persones autoritzades no es corresponen amb les persones que en 
principi hi havien de ser." 

Al·legació quarta. Apartat 3.2.6.1, quant al pagament de 30.090 euros 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament fa una al·legació en relació amb aquest pagament, 
efectuat en data 16 d'octubre de 2006 per una quantitat de 30.090 euros. Diu que, en 
l'Informe, figura que la Sindicatura no té constatació de l'acord ni de la resolució de la 
seua aprovació, així com tampoc de factures o documents que en justifiquen el 
pagament. Segons l'Ajuntament, aquest pagament correspon a unes obres incloses en el 
Pla de Nuclis 2005 de la Diputació Provincial de València i aporta la documentació 
següent: 

- Resolució de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2005, per mitjà de la qual s'aprova 
el plec de clàusules administratives, s'adjudica a l'empresa el contracte menor 
aprovat i s'aprova la despesa per import de 30.000 euros. La diferència de 90 
euros correspon a les despeses financeres per haver efectuat la transferència. 

- Factura de l'empresa adjudicatària de data 17 d'octubre de 2006 per import de 
30.000 euros; però no hi consta que la factura haja sigut registrada. 

Comentaris: D'acord amb la documentació aportada, es considera que l'aprovació de la 
despesa, així com la justificació d'aquesta i del pagament, són adequades: raó per la qual 
escau estimar l'al·legació. 

Finalment cal indicar que la diferència de 90 euros correspon a les despeses financeres 
derivades de la transferència; de manera que s'ha d'eliminar aquest import en l'Informe. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar, de l'apartat 3.2.6.1 de l'Informe, el següent: 

- Paràgraf a): eliminar del quadre el pagament de data 16 d'octubre de 2006 de 
30.090 euros. 

- Paràgraf c): substituir l'import de 30.090 euros per 30.000 euros, i l'import del 
total de 36.403 euros, per 36.313 euros. 

- Paràgraf d): suprimir el quadre i deixar només la referència a l'únic pagament del 
qual no s'ha aportat la factura, que puja a 3.000 euros. 

Al·legació cinquena. Apartat 3.2.6.1, quant al pagament de 3.000 euros 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament, en les seues al·legacions, aporta el manament de 
pagament del dit import, de data 12 de juliol de 2005, que és un pagament a compte; 
més una factura de l'import total, però no del pagament parcial. 

Comentaris: Es considera que cal acceptar l'al·legació pel que fa a l'apartat b) del punt 
3.2.6.1, ja que se n'ha aportat el manament de pagament. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar, de l'apartat 3.2.6.1 de l'Informe, el següent: 

- Paràgraf b): eliminar: "llevat d'un, de data 12 de juliol de 2005, per import de 
3.000 euros". 

Al·legació sisena. Apartat  3.2.6.1, quant al pagament de 1.739 euros 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que es tracta d'un pagament per gasoil, que 
és un deute domiciliat; per tant, se'n fa el pagament sense necessitat de resolució ni 
d'acord. S'aporta la factura i el rebut del deute domiciliat i s'indica que en el pressupost 
la dita despesa estava prevista. 

Comentaris: El fet de tractar-se d'un pagament domiciliat i previst en el pressupost no 
eximeix que la despesa haja de ser aprovada; la previsió pressupostària solament 
indicava que s'havia dotat de crèdit. Per tant, escau desestimar l'al·legació, ja que no s'ha 
acreditat l'aprovació de la despesa. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació setena. Apartat 3.2.6.1, quant al pagament de 2.250 euros 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que aquesta despesa correspon al pagament 
de les quotes per la prestació de serveis socials de la Mancomunitat dels Serrans, de la 
qual forma part l'Ajuntament, segons la liquidació tramesa per la Mancomunitat 
mateixa. 



 

 

Comentaris: Ens trameten els documents que ja havíem comprovat, és a dir un full 
sense cap signatura ni segell, i entre els quals no figura l'acord que aprova l'aportació a 
la mancomunitat de referència. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar l'Informe. 

Al·legació vuitena. Apartat 3.2.6.1, quant al pagament de 1.063 euros 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que es tracta del pagament de dietes i 
quilometratge d'un regidor i aporta documents justificatius que ja han sigut comprovats. 

Comentaris: En l'Informe solament es fa referència al fet que les factures no estaven 
registrades, i les que ens han enviat continuen sense registrar. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar l'Informe. 

Al·legació novena. Apartat 3.2.6.1, quant al pagament de 314 euros 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que es tracta del pagament de l'amortització 
de capital i interessos del préstec la documentació del qual ja havia sigut tramesa a la 
Sindicatura. Ens aporten el rebut del pagament del deute domiciliat. 

Comentaris: Es considera que es pot acceptar l'al·legació, atés que l'Ajuntament ha 
facilitat tota la documentació referida al préstec. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar, de l'apartat 3.2.6.1 de l'Informe, el següent: 

- Paràgraf a): eliminar del quadre el pagament de 314 euros de data 21 de març de 
2006. 

Canviar, de l'apartat 3.2.6.1 de l'Informe, el següent (tenint en compte també l'al·legació 
quarta): 

- Paràgraf a): substituir l'import de 41.679 euros del total, per 11.275 euros. 

Al·legació desena. Apartat 3.2.6.2, sobre unes altres comprovacions 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que en l'Informe es fa constar que els 
complements de destinació i específics de 2006 són superiors en 18 i 36 euros, 
respectivament, als aprovats per la Llei de Pressuposts. En aquest cas, l'Ajuntament, a 
causa de les seues condicions -ja reiterades-, pel que fa a l'escassesa de material i 
personal, té contractada l'elaboració de les nòmines amb una empresa. Assenyalen que 
l'Ajuntament no ha comunicat a la citada empresa cap increment que no estigués previst 
en la normativa aplicable. 

Comentaris: Es pot recollir el que al·lega l'Ajuntament, en el sentit que les nòmines eren 
elaborades per una empresa contractada per aquest. 



 

 

Conseqüències en l'Informe: Afegir en l'Informe, a continuació de "...les nòmines 
facilitades", "que segons l'Ajuntament són elaborades per una empresa contractada per 
aquest". 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ORXETA 

Al·legació primera. Quadre de l'apartat 3.5.4.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament manifesta que no existeixen imports pendents de 
justificar per les subvencions concedides per la Diputació d'Alacant. 

Comentaris: De la informació tramesa per la Diputació d'Alacant, tot i quedar imports 
pendents de justificar en cada un dels exercicis sol·licitats, aquests imports es 
justifiquen en exercicis posteriors. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el quadre de l'Informe, considerant que la 
Diputació d'Alacant paga els imports concedits quan aquests són justificats. 

Al·legació segona. Apartat a) de l'apartat 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament manifesta que l'aprovació del pagament de les 
factures es realitza per mitjà d'una resolució de l'Alcaldia, ja que les quantitats 
assenyalades no arriben al límit establit en les bases d'execució del pressupost, que es 
xifra en 30.000 euros. 

Comentaris: Mitjançant un escrit de data 28 de juny, es van sol·licitar les resolucions de 
l'Alcaldia que aprovaven la despesa i el pagament dels imports relacionats en l'apartat a) 
del punt 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe; però no ens han aportat la dita 
documentació, raó per la qual escau desestimar l'al·legació. Aqueixa documentació ja 
havia sigut sol·licitada en el transcurs de la fiscalització. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació tercera. Apartat b) del punt 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament afirma que, en el moment de realitzar el pagament 
de totes les quantitats, ha existit consignació pressupostària suficient. 

Comentaris: No s'hi indica de quina manera l'Ajuntament verifica l'existència de crèdit, 
ja que no es realitzen totes les fases de l'execució de la despesa. Per això vam sol·licitar 
a l'Ajuntament la justificació de l'existència de crèdit de les quantitats relacionades en 
aquest apartat de l'esborrany de l'informe; però no ens han aportat aqueixa 
documentació, raó per la qual escau desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació quarta. Apartat b) del punt 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb les factures en les quals no consta el registre 
d'entrada, l'Ajuntament manifesta que existeix un registre específic corresponent als 
pagaments de 2005 i 2006, on consten totes les factures. 



 

 

Comentaris: Mitjançant un escrit de data 28 de juny, vam sol·licitar a l'Ajuntament una 
còpia de l'apunt del registre auxiliar on constés el registre d'entrada de les factures 
referides; però no ens han aportat aqueixa documentació, raó per la qual escau 
desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació cinquena. Apartat d) del punt 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que els dos pagaments per un import total 
de 8.273 euros en els quals no consta factura o el document de suport, es refereixen a les 
assegurances socials corresponents als treballadors de l'Ajuntament de l'època estival, 
que es carreguen directament en el banc. 

Comentaris: Per escrit de data 28 de juny vam sol·licitar els documents de suport de la 
despesa; però no ens han aportat aqueixa documentació, raó per la qual escau 
desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació sisena. Apartat e) del punt 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala a quin tipus de servei o d'obra 
corresponen les factures enumerades en l'Informe. 

Comentaris: No s'hi indica si les dites despeses han sigut adjudicades seguint el 
procediment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Per això vam 
sol·licitar de nou a l'Ajuntament una còpia de l'expedient de contractació de les obres 
d'adequació del poliesportiu municipal i del servei de recollida de residus sòlids urbans, 
sense que ens hagen aportat aqueixa documentació. En conseqüència, escau desestimar 
l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació setena. Apartat f) del punt 3.5.6.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament ha indicat el concepte corresponent a cada un dels 
ingressos enumerats en l'esborrany de l'informe, dels quals no s'havia aportat suficient 
justificació documental. 

Comentaris: Mitjançant un escrit de data 28 de juny vam sol·licitar a l'Ajuntament la 
documentació de suport de cada un d'aqueixos ingressos; però no ens han aportat la dita 
documentació, raó per la qual escau desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació vuitena. Apartat 3.5.6.2 de l'esborrany de l'Informe 

Aquesta al·legació es divideix en dues: 

a) Sobre l'aprovació de les retribucions 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que les retribucions complementàries 
rebudes pel secretari, les aprova el Ple de l'Ajuntament juntament amb els pressuposts 
corresponents. 

Comentaris: En la informació del pressupost tramesa, no consta el detall de les 
retribucions complementàries percebudes pel secretari. L'Ajuntament tampoc no ha 
enviat la relació de llocs de treball, la qual constitueix el pressupost necessari per a 
percebre les retribucions complementàries, raó per la qual escau desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció del 'esborrany de l'Informe. 

b) Sobre el complement de productivitat 

Resum de l'al·legació: Segons que manifesta l'Ajuntament, el secretari no percep cap 
retribució en concepte de complement de productivitat. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe no es diu que el secretari cobre complement de 
productivitat; el que s'hi indica és quin és l'òrgan competent per a aprovar-lo, si és el 
cas. No obstant això, es pot acceptar l'al·legació i eliminar la referència al complement 
de productivitat, ja que el secretari no el percep. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar de l'esborrany de l'Informe els paràgrafs que fan 
referència al complement de productivitat. 

Al·legació novena. Apartat 3.5.5 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que els arqueigs i les quantitats existents 
en bancs i caixes de la corporació figuren en les liquidacions presentades. 

Comentaris: L'Ajuntament solament ens ha tramés l'estat de tresoreria, però no les actes 
d'arqueig ni les certificacions dels saldos en cada entitat bancària referits a la fi de 
l'exercici. Tampoc no ens ha enviat l'oportú estat de conciliació autoritzat per 
l'interventor, en els cas de discrepàncies entre els saldos comptables i els bancaris. Per 
tant, escau desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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